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Filmművészetünk valóságképe és közönsége
Tóth Dezső miniszterhelyettes előadása a X. pécsi filmszemlén
Az idei pécsi filmszernle a magyar filmtörténet legjelentősebb fordulata jegyében is
zajlile most '30 esztendeje, hogya magyar
filmgyártás és forgalmazás, a mozi-hálózat
a proletárdiktatúra államának tulajdonába és irányítása alá került. Azért használok ilyen kategorikus politikai terminust,
mert úgy vélem, hogy a magyar filmművészet más művészeti ágakhoz hasonlóan, de
amazoknál kézzelfoghatóbban példázza
művészet és politika szocializmusban létrejött - korántsem konfliktusmentes, de
- történelmi értelemben új és termékeny
viszonyát.
Minden művészeti ág tevékenysége elválaszthatatlanul kötődik egy adott intézményi,
technikai-műszaki
bázishoz,
amelynek tulajdonviszonya szükségképpen befolyásolja irányultságát, De e tekintetben a filmművészet sajátos helyzetben
van. Az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, de még a drámairodalommal
szemben is ettől a bázistól nemcsak nyilvánossága, hanem merő léte, létrejötte: alkotófolyamata függ. Ilyen értelemben a
filmművészet - bázisának társadalmi tulajdona révén - a társadalmi érdekek szerint kozvetlenűl irányítható művészet, s
igy a szocialista művészetirányítás tartalmának és módszereinek, történelmi felkészültségének különös próbatevője. FőJeg ha azt is figyelembe vesszük, hogy
rendkívül széles tömeghatással párosuló
közvetlen társadalom-ábrázolása a poli ti-

kát különösen érdekeltté teszi a maga
szempontjainak, igényeinek érvényesítésében.
Ugyanezen okok miatt a szocialista állam és a filmművészet viszonya különös
próbatevője a filmművészek társadalmipolitikai elkötelezettségének is, annak nevezetesen, hogy ez az elkötelezettség
mennyire őszinte, milyen mélyen átélt,
mert hiszen végső soron ezen múlik, hogy
mennyire képesek a művészetet elsősorban tápláló társadalmi valóságban tájékozódni, a politika tolmácsolta társadalmi
igényeket művészetként megfogalmazni.
A művészet és szocializmus viszonyát
illetően a magyar filmművészet még egy
specifikurna szerint is jellemezhető. A magyar irodalomtól, zenétől, képzőművészettől, színházművészettől eltérő en ugyanis
nem - vagy alig - volt művészettörténeti
érvényű múltja. Míg a történelem a többi
művészeti ággal kapcsolatban úgy tette fel
a kérdést, hogyan biztosítja a szocializmus
az értékeik
folytonosságát,
hogyan
minősíti és formálja újjá hagyományaikat,
s teremti meg ennek alapján saját társadalma új rnűvészetét - a ddig a filmművészet
sorsának alakulása tulajdonképpen azt
mérte, képes-e a szocializmus egy jóformán hagyomány nelkűli új müveszetet
maga teremteni és kibontakoztatni. Ez a
sajátság a filmművészet (és a politika) számára könnyebbséget is jelentett: a legnagyobbrészt selejtes állagú hagyomány
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konfliktus nélküli elvetését, de jelentett
egyben nehézséget is: a progresszív, vagy
éppenséggel forradalmi hazai hagyomány
inspiráló erejének hiányát, illetve fiatal
fílmmüvészetünknek azt a próbatételét,
hogy mennyire képes a nemzetközi filmművészet .példáit, mintáit hagyományok
híján is szuverénül elsajátítani.
Hála társadalmunk fejlődésének. leszokóban vagyunk arról, hogy ünnepelgessük
magunkat. Ezek a próbatétel-emlegetések
sem valamiféle ildomtalan dicshimnusz bevezetői De meggyőződésem, hogyamagyar filmszakma ilyen ritkán teljes fórumán, s különösképpen a magyar filmgyártás államosításának 30. évfordulóján kötelességünk arra a tényre emlékeztetni, hogy
a magyar filmművészet három évtizedes
eredményei nemcsak magát a magyar filmművészetet dicsérik, hanem azt a történelmi igazságot is reprezentálják, hogy a
müveszet a szocializmusban ta/dit történelmi otthonra. A magyar filmművészet
kibontakozása annak igazolása is, hogy a
szocializmus az első olyan társadalom,
amelynek uralkodó osztálya nemcsak a
hatalom megragadásának. tehát saját történelmének első szakaszán, hanem hatalmának gyakorlása, rendszerének kiépítése
során is érdekelt a társadalmi valóság megismerésében, tudatosításában és meghaladásában, s hogy éppen ezért nem dilettáns
mecénása, hanem kezet fogó szövetségese
a rnűvészetnek. Annak a művészetnek,
amelynek eredendő és mindenkori hivatása az ember társadalmi önismeretre ébresztése, cselekvő önteremtésének ösztönzése. Engedtessék meg, hogy ebből az alkalomból' a magyar filmművészet fejlődését annak illusztrálására is használjam,
hogy a művészet a maga eredendő rendeltetését a.társadalom szerkezetével, uralkodó osztályának célkitűzéseivel összhangban, a társadalmi haladás közvetlen
javára, s ettől elválaszthatatlanul önnön
kibontakozásának érdekében a történelem
folyamán először a szocializmusban gyakorolja.
Ezt a közös érdeket nagyobb sérelem az
ötvenes évek néhány esztendejében érte,
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közvetlenül annak a kultúrpolitikai szubjektivizmusnak az "Oldaláról, amely a hatalmi és tulajdonviszonyok gyökeres átalakulásához voluntarista módon akarta hozzáigazítani az emberi lelkekben és szívekben végbemenő lassúbb, bonyolultabb és
organikusabb folyamatokat, s amely ezért
- ha részlegesen és átmenetileg is, de elvesztette érdekeltségét az emberek tudatában is lejátszódó ellentmondások felszínre hozása iránt.
Ez a bagatellizálás nélkül is gondolatjelekkel zárható ízület azonban nem szakitotta meg annak a fejlődésnek a folytonosságát, amely a felszabadult magyar nép
törekvéseinek és a humanizmusnak realista szolgálatvállalásával a Valahol Európdban című filmmel és a Talpalatnyi
föld-del kezdődött, amely a kifejezetten szocialista tartalmak művészi birtokbavételének kísérleteivel folytatódott, s
amely a Simon Menyhért születésé-vel, a
Budapesti tavasz-szal, s főleg a Korhintával és a Hannibál tanár úr-ral sem zárult le,
hanem az l 956-57-es politikai cezúrát átívelő hidat nyitott.
Minden korábbi eredmény, erőfeszítés
és nem utolsósorban tanulság alapján a
magyar film a maga teljes kibontakozását,
többek közt az irodalommal való egyenrangúságát, ezzel együtt nemzetközi tekintélyét az MSZMP művészetpolitíkáiának
közvetítésével szocialista fejlődésünknek
egy rendkívül kedvező, gazdaságilag, politikailag, társadalmilag dinamikusan fejlődő szakaszában, a 60-as évek második
felében vívta ki
Ez nemcsak abban állt, hogy történelemről és tegnapról téves illúziókat fosztott le, hogy ezzel s a generációk szemléleti ellentmondásainak feltárásával egy
redlisabb társadalmi és nemzeti önismeretet, egyszersmind folytonosság-tudatot
alakított. Nemcsak abban állt, hogy konstruktív társadalomkritikai szemléletével.
valóság-feltáró szenvedélyével, a szocializmusban rejlő lehetőségek ábrázolt érzékelésével a szocialista demokratizmus, az új
gazdaságirányítási rendszer emberi, társadalrni, sőt gazdasági indokait fogalmazta

meg. Többet mondunk, ha hozzátesszük,
hogy ezekhez az új tartalmakhoz a magyar
filmművészet új, önálló, társadalmilag és
nemzetileg jellemz 6 formanyelvet is kialakított, éspedig anélkül, hogy uniformizált
volna, sőt éppen annak révén, hogy alkotó
személyiségei önmaguk félreismerhetetlen
művészi karakterét is megfogalmazták.
De végül is a magyar filmművészet felnövekedését azzal lehetne jellemezni,
hogy a maga egyetemességében, művészi
sokszínűségével. generációs tagoltságával,
a másod-harmadvonalbeli filmek jelentésével egyetemben fogalmazott meg egy
olyan világképet, amely itthon és a világban is átélhetövé -tette azt a történelmi
változást, ami a szocializmus önszemléletében és társadalmi gyakorlatában végbement. S ha azóta társadalmunk továbbfejlődésével filmművészetünk új ábrázolási
problémák elé került is, meggyőződésem,
hogy ezt a kivívott rangját tartja, hogy
művészi dilemmái, küzdelmei, félsikerei és
sikerei máig ezen a kivívott pozícióján belül zajlanak.
Mindennek deklarálására az évforduló
csupán alkalmat kínál. Ami azonban szükségessé is teszi, az az, hogy akadtak, akik
ennek a szocializmussal együtt felnőtt magyar filmművészetnek a mi társadalmunktól elidegeníthetetlen alkotásait alkotóik
megkérdezése nélkül, önkényesen a szocializmus ellen akarták fordítani, ami
annyit is jelent, hogy önmagával akarták
szemb eforditani: Akik ezzel kísérleteztek,
aligha értették ennek a filmművészetnek
tulajdonképpeni mondanivalóját, emberi
üzenetét. Ez a politikai előítélet nem képes tudomásul venni, hogy nálunk a művészet szerepe változatlanul az emberi önismeret és tudatosság szolgálata. Az, hogy
a mi társadalmunk mindeddig a leginkább
közösségi, leginkább igazságos társadalom,
amelyben statisztikailag is mérhetően leginkább esik egybe az egyes ember és a
közösség érdeke - mint meggyőződés,
mint szemlélet mélyen áthatja ezt a művészetet. De társadalmi szerepe továbbra is
az, hogy mozgósítson, hogy jó értelemben
nyugtalanítson, ösztönözzön. Hogy az ér-

dek- és életfelfogás-ütközéseket hozza felszínre és értelmezze; hogy azokról is beszéljen, akik még nem találták meg a maguk jogos igazát, s az okokról, hogy miért
van ez így; hogy megmutassa a szocializmussal össze nem egyeztethető jelenségeket, s a velük való küz.delmet is úgy, ahogyan az a mindennapokban folyik, nemcsak sikerrel, hanem kudarcokkal is; s ha
sikerrel: nemegyszer tragédiák árán, vagy
éppen a józan ész rovására - komikusan.
S ha a mi filmművészetünk ilyen márpedig így tölti be szerepét -, akkor
abszurdummal határos bármely értéké t ellenünk fordítani. Ezek az értékek a Magyar Népköztársaságé, a magyar népé, a
szocializmus, az emberi haladás minden, a
világ bármely részén feltalálható híveié.
A magyar film mai helyzetmegítélésének
egyik sokat emlegetett viszonyítási pontja
a 60-as évek második felének magyar filmművészete, annak teljesítményei, eredményei Kovács Andrásnak igaza van, amikor
egyhelyütt azt úja, hogy maga ez a viszonyítgatás is tulajdonképpen a magyar film
elismerését jelenti. De természetesen
mindannyian tudjuk, hogy nemcsak erről
van szó. Ez a viszonyítgatás más művészeti ágaknál, így az irodalomnál is felmerült. Éspedig hasonlóan azzal a konzekvenciával, hogy az igazi kritérium a rnűvészetnek a mai társadalmi valósághoz való viszonya.
Az ezzel kapcsolatos viták során egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a 70-es
évek filmtermése nem tekinthető a magyar filmművészet válságának vagy valamilyen hullámvölgy ének, hanem ez a périódus sokkal inkább a változó, átszfneződö, áthangolódó valósághoz való rnűvészi
alkalmazkodás periódusa, az újjáformálódó valósággal egyenértékű megközelítési
pontok, eszközök, formák keresésének és
kimunkálásának nemcsak kísérletező, hanem jelentős, a magyar filmművészet kivívott rangjához méltó eredményeket is
felmutató szakasza. Jószerivel arról van
szó, hogy mint más művészeti ágak, sőt,
mint egész társadalmi gondolkodásunk,
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filmművészetünk is egy újszerű próbatétel
elé került.
Ebből az általános egyetértésből. azt hiszem, a mai vitánkra vonatkozóan is következik, hogy tegyük zárójelbe az olyanfajta megközelítéseket, amelyek szerint a
60-as és 70-es évek filrnművészete közötti
különbségek szakmán belüli vagy közvetlen rnűvelödéspolitikai okokra lennének
visszavezethetők. Bármilyen fontos és
elemzendő kérdés, mondjuk, az alkotói tudatosság, filmművészetünk 70-es évekbeli
helyzetét aligha lehetne visszavezetni az
alkotói tudatosság visszaesésére. Önmagában bármennyire fontos, más összefüggésekben bizonnyal megvitatandó a filmművészet intézményi, gyártási, forgalmazási
helyzete, tévútra vezetőnek tartanám, ha
filmművészetünk 70-es évekbeli alakulásában ezeknek a tényezőknek meghatározó
szerepet tulajdonítanánk. Legalább olyan
tévesnek, .mintha a filmművészet mai
problémáit a filmkritika helyzetével, esetleg annak gyengeségeivel hoznánk összefüggésbe, vagy a változás okait a kulturális
politika elveinek vagy gyakorlatának - pl.
a társadalomkritika iránti érzékenységének feltételezett növekedésében - keresnénk.
Már eddig is nagyon sok okos szó esett
arról, hogy az eltelt évtizednek melyek a
megelőzőével szemben a relatív társadalmi
újszerűségei, s hogy ezek a filmművészetnek mely újszerű vonásaiban tükröződnek. Nyilvánvaló, hogy filmművészetünk
mai helyzetének, a mostani filmszemlén
bemutatott filmeknek a reális minősítése
elsősorban a mai társadalmi folyamatokat
és mai filmművészeti folyamatokat egymásra vetítő elemzésén, ennek az elemzésnek a -kiszélesítésén és elmélyítésén múlik.
A magam részéről mégis arra hívnám fel a
figyelmet, hogy egy viszonylag új helyzetben való tájékozódás ugyanúgy megköveteli a korábbi helyzet elemzését és tudatosítását, mint a pillanatnyiét. A pontos
helyzettudat mindig - többek közt időbeli - viszonyítás kérdése.
A mai helyzet tudatosítása érdekében
éppen ezért pl. arra emlékeztetnék, hogy
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társadalmunknak és ezen belül filmművészetünknek tulajdonképpen nincs, illetőleg kevés tapasztalata van a szerves fejlődés, átalakulás elemzésében, az organikusan épülő, fejlődő, mozgó társadalmi változások mereseben, értékelő minősítésében, az ebből adódó konzekvenciák levonásában és érvényesítésében. Legalábbis:
ezen a téren inkább a kifejezett, a közvetlen politikai változások hozta módosulások érzékelésében van praxisunk, s nem
tudom, hogy az így belénk ivódott reflexek nem vívődnek-e át a mai, szervesebb
fejlődés hozta változások megítélésére.
Legalábbis a mi generációnk - ami annyit
jelent, hogy a ma még lényegében irányító
generáció - a változások érzékelési rnódszereit egymást viszonylag gyorsan és kategorikusan követő politikai változások
kapcsán szerezte. l 945-ben a felszabadulás,
1948-ban a fordulat éve, majd az előző
évek után 1953 táján egy nem kifejezett,
de érzékelhető politikai atmoszféraváltozás, majd az 1956-57-es politikai cezúra
- tulajdonképpen ezek voltak azok az inkább változtatások, mintsem változások,
amelyek művészetpolitikában, művészetben, a közönség körében a módosulásokra
való reflexiós mechanizmust kialakították.
1.957 óta azonban - még ha a konszolidáció különben rendkívül gyors, dinamikus·
szakaszát leszámítjuk is - lényegében a
szocializmus egy-két évtizedes változásban,
fejlődésben ugyan bővelkedő, de nem
kategorikus politikai cezúrákkal változó,
szerves, organikus
fejlődésének
vagyunk tanúi és részesei. Az ilyen típusú
társadalmi mozgás fejlett elemzési rnódszerének és gyakorlatának azonban, úgy
érzem, még híjával vagyunk, vagy éppenséggel most tanuljuk. Vagy úgy is fogalmazhatnék: a valósággal együtt alakuló
megítélési szempon tjainkba még belebelejátszanak a korábbi politikai cezúrák
nyomán kialakult minősítési reflexek.
Ennek az összefüggésnek a jelzésével
azt a szemléletet szeretném erősíteni, amelyik a filmművészet helyzetének alakulását elemző türelemmel és türelmes elemzessel tartja vizsgálandónak. Illetve ezt a

meggondolást az olyan megközelítésekkel
szemben hoznám fel, amelyek - akár társadalomról, akár művészetrőllett
légyen is
. szó - a változásokat hajlamosak időpontokhoz, egyes alkotásokhoz
kötni, vagy
amelyek hajlamosak arra, hogy az érzékelhető új jelenségeket tüstént egyedül üdvözítőnek kiáltsák ki, s ennek kontraszt jában eleven értékeket elavultnak minősítenek: amelyekre összegzően a vagy-vagy
gondolkodás, hangvételben pedig a türelmetlenség jellemző. Egyszóval az ellen a
szemlélet ellen, amelynek nincs érzéke a
folyarnatszerű változások és átalakulások
komplexitása iránt, amelyik nem képes tudomásul venni, s ezért elemezni sem a
különböző minőségű, nemegyszer ellentmondó tendenciák olyan újszerű egymásmellettiségét, amelyet a nehezebben felderíthető közös mozgás mégiscsak összefog. S meg kell mondjam, hogy filmrnűvészetünk mai helyzetének megítélése során az ilyenféle hajlandóságokkal más-más
összefüggésekben,
de éppúgy lehet találkozni alkotói körökben, mint kritikusoknál, vagy a közönség egyes rétegeinél.
A mai társadalmi-művészi
helyzet tudatosítása
szempontjából
az is tanulságokkal jár, ha nem felejtjük el, hogy a
60-as évek nagy fellendülését tulajdonképpen két "ideiglenesen" ható erő mozgatta.
Az egyik az volt, hogy mint minden művészeti ág, a filmművészet is felszabadult a
dogmatikus kötöttségek
és a revizionista
tehertételek alól. A dogmatikus megszorítások alól való felszabadulás a korábbiakhoz képest egy hirtelen lehetőségbővülést,
egy hirtelen érvényesülő és jó értelmű légnyomásváltozást
hozott, s ez volt az, ami
lehetövé tette a legkülönbözőbb
műfajú,
tematikájú,
rnűvészi hangoltságú filmekben a tágabb és szűkebb értelemben vett
számvetés szemléletének az érvényesítését.
Ugyanakkor ez a mentesülés, ez a megkönnyebbedés
és számvetés a tartalmilag
és formailag hitelesebb filmművészet közönségének is olyan mindennapi élménye
volt, amelyet heurisztikusan
élhetett át a
mozik nézőterén. S tegyük hozzá, hogy ez
a végső soron politikai, a művészetpolitika

közvetítése révén a magyar filmművészetben megjelenő újszerűség a magyar film
iránti nemzetközi érdeklődésnek is egyik
támogató tényezője volt. Kategorikusan
kijelentve, hogy az így létrejött értékek
rninőségéből, érvényéből ez mitsem von le
- mai helyzettudatunk
pontosítása érdekében arra mégis figyelmeztetni kell, hogy
ez ideiglenes tényező volt. Olyan faktor,
amely - azzal, hogy állandósult, azzal,
hogy megszokott feltétellé, rnerő adottsággá vált - a maga különleges hatását
elvesztette, azaz mára éppoly fontossá, de
éppoly természetessé is lett, mint a levegő.
Arra is emlékeztetnék,
hogy a 60-as
évek fejlődésünk
különösen dinamikus
esztendői
voltak, abban az értelemben,
hogy nagyobb volt az új típusú, új jellegű
társadalmi cselekvések szükségessége és lehetősége, és érzékelhetőbb az így létrejövő
mozgásfejlödés
ritmusa. Meggyőződésem
szerint ezzel a helyzettel, s ennek a helyzetnek' a felismerésével függött össze, hogy
a magyar film kialakíthatta a maga társadalmilag és nemzetileg jellemző, cselekvő
típusát, hogy létrejöhetett
az a közvetlen
társadalomalakító
szemlélet- és hivatásértelmezés. Ennek a cselekvő funkciónak
a kialakulása a művészetek történetében - s
úgy vélem, a szocialista társadalmak művészeteinek történetében is - viszonylag ritka
alkalom, amely a közvetlen és eredményeiben is közvetlenül érzékelhető társadalomszolgálat nem gyakran átélhető örömét, tudatát adta a filmművészetnek
és
alkotóinak,
s tegyük
hozzá, visszhangozta azokat a magyar filrn közönségének
körében is.
De azt hiszem, itt is egy időlegesen ható
tényezőről van szó. Ez a cselekvő szerepe
főként a szocialista demokratizmus
és az
új gazdaságirányítási rendszer szerkezeteinek, formáinak kialakításával, megteremtésével függött össze. Ennek a kialakító,
teremtő dinamikának volt tükre és részese. Az azonban nyilvánvaló, hogy ezek a
szerkezetek azért jöttek létre, azért alakultak ki, hogy működjenek. A kialakítás természetszerű dinamikája nem lehet öncél,
mert hiszen a keretek, formák társadalmi
9
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rendeltetése nem az, hogy szüntelenül
minőségileg megújuljanak, hanem hogy kifejtsék szerepüket, hogy ennek révén újszerű folyamatok induljanak meg, kapjanak kifejezést és érvényt. Nyilvánvaló,
hogy a mezőgazdaság szocialista átalakulásával, az új gazdaságirányítási rendszer
vagy a szocialista demokratizmus jogi és
intézményes kialakításával egyenértékű
strukturális átalakulások, változtatások
(amelyek milliók életfeltételeit, életlehetőségeit lényegesen módosítják, az ezzel
járó társadalompszichológiai következményekkel együtt) csak működésük következményeként, nem pedig azonnal várhatók. Természetesen nem rangsorolnék,
nem mondanám, hogy kialakítani könynyebb, mint működtetni, a működés nyomán kialakuló folyamatokat elemezni és
orientálni. Csak arra szeretnék rámutatni,
hogy a kettő más-más feladat, és ennek
megfelelően más-más típusú erőfeszítést
kíván. De meggyőződésem szerint ennek a
"másságnak" azzal is együtt kell járnia,
hogy felül kell vizsgálni a kialakítás dinamikáját kifejező filmszerep, ftlmfunkció
korábbi értelmét, tartalmát.
Összegezve tehát: mai társadalmi, művészeti helyzetünk pontosításához szükséges
annak tudatosítása, hogy a filmművészet
"elvesztette" két nagyerejű, de csak átmenetileg ható ösztönzőjét : a rossz kötöttségek alóli mentesülést és a dinamikus
kiépülés ideiglenes emelőerőit. Azt, hogy
elvesztette,
természetesen
idézőjelben
mondom, mert az egyik tényező állandó
feltétellé válása révén csak újdonságát, de
nem érvényét vesztette, míg a dinamikus
kiépülés következményeiben és újszerű
feladataiban él és hat tovább. Mindig sántító hasonlattal élve: a magyar film ballasztoktól mentesülve és felfelé kaptatva
bontakozott ki, majd pedig fennsíkra ért,
ahol ahhoz, hogy minőségi nagyságrendjét
megtartsa, képességeit és erőit kell az újtermészetű feladatok jegyében átcsoportosítania. Eközben számolnia kell azzal,
hogy társadalmi cselekvőigénye sokkai
közvetettebben irányulhat minőségi strukturális változtatásokra, mint korábban.
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Ezek persze "negatívumok". De. úgy
gondolom, mindaz, amit eddig a filmszakma szűkebb és tágabb, szóbeli és sajtófórumain lezajlott viták a közéleti irányultság új területeiről, az ezek megközelítéséhez szükséges magatartás-, szemlélet- és
eszközmódosulásokról elmondtak, ezeknek a felidézett "negatívumoknak" az
összefüggésében válnak igazán hitelessé,
történetileg plasztikussá.
Nem akarok felmelegíteni lefutott vitákat, igyekszem elkerülni rossz kérdésfelvetéseket, de meggyőződésem, hogy ennek a
ftlmszemlének az alkalmával is szembe
kell néznünk a magyar film és a közönség
visz o nyá val
Most jelent meg egy kitűnő kiadvány,
amiért elismerés illeti a Filmtudományi
Intézetet és a MOKEP-et, s főként az ÖSi;szeállítókat: A magyar filmek nézőszámának és forgalmazási adatainak összesítő áttekintése 1948 és 1976 között,
Ha a magyar film társadalmi szerepét,
jelentőségét bárki is fel akarja mérni, akkor a filmművészet tartalmi értékeinek
felsorakoztatása mellől nem hagyhatja el
azt az egyszerű, de rendkívül sokatmondó
számadatot sem, hogy a jelzett időszakban
bemutatott 433 magyar filmet 520 millió
néző látta.
Forgattam ennek a kiadványnak a táblázatait, de őszintén megmondom, néhány
általánosságon túl érdemleges konzekvenciát érték- és nézdszám összefüggésére vonatkozóan nemigen tudtam levonni. Hiszen a mozinézők száma 1960-tól mostanáig nagyjából a felére, de ezen belül a
magyar filmek nézőszáma rohamosabban,
lényegében a harmadára csökkent. Es ez a
csökkenés akkor következett be, illetve
akkor is folyt, amikor a magyar film megfutotta a maga felívelő pályáját. Az egyes
filmek nézőszámait böngészve pedig csak
pillanatokra szomorithatja el az embert
egy-egy igénytelenebb fílm magas, egy
kétségtelenül igényesét sokszor messze
meghaladó nézőszáma. A következő másodperc ben ugyanis arra téved az ember
szeme, hogy nehézveretű, súlyos konflik-

tus ú és művészileg magasrendű filmek nézőszáma könnyen emészthető
szórakoztató filmek nézőszámát múlja felül. Az
azonban bizonyos, hogy érték és nézőszám összefüggésének vizsgálatában a statisztika csak nélkülözhetetlen
kiinduló
pont, a kérdés rendkívül szélesen ágazik a
mindennapi élet egész szervezetébe.
A magyar film és magyar közönség viszonyát éppen ezért most csak egy banálisnak tetsző kérdés oldaláról közelíteném
meg. Csak annyit feltételezve, hogy filmművészetünk bármely más magyar művészeti ággal egy szinten van, tehát azonos
nagyságrendben
produkál jót, közepeset,
rosszat: miért mégis, hogy a közvélemény
széles rétegei - nemegyszer a gunyorosság
határáig - elégedetlenebbek
(kevésbé elégedettek) a magyar ftlmmel, mint a többi
művészeti ággal. A kérdést azért érzem
ebben a formában felteendőnek és megválaszolandónak. mert a ftlmnek a közönséghez való viszonyában a film más művészeti ágak étól eltérő adottságaira, illetve
sajátosságaira tereli a figyelmet. Ha pedig
ez a nemegyszer kérdéses viszony ilyen
tényezőktől is függ, akkor ezek körvonalazása és tudatosítása előfeltétele a felelősség-kereső további és szükséges viták tárgyilagosságának.
A feltett kérdésből kiindulva, történetesen számoln unk kell azzal a körülménynyel, hogy a magyar film a maga évi 20
alkotásával eleve hátrányban van más művészeti ágakkal szemben - mégpedig a szorakoztatást illetően. A többi művészeti ágnak ugyanis egy szélesebb igény kielégítésére alkalmas, részben intézményileg
is
biztosított
műfaji spektruma van. A magyar komolyzene
mellett van magyar
könnyűzene;
az irodalomnak
rendkívül
széles a skálája a magasrendű értékektől a
kikapcsolódás,
a szórakoztatás
egészen
más szerepét betöltő regényes életrajzokig, útleírásokig,
lektűrökig. Még ha jó
színpadi vígjátékaink nincsenek is kellő
számban, de az évi 40-50 bemutatóval
rendelkező magyar drámának is több a
lehetősége a sokoldalú emberi igények kielégítésére, mint az évi 20 alkotással je-

lentkező
filmművészetnek.
Ismétlem,
most - most még - nem a szórakoztatásra kifejezetten alkalmas filmek minőségéről, csak szükségképpen
korlátozott
számáról beszélek.
Figyelembe véve, hogy a magyar ftlmek
mai nézőszám a is több, mint egyenként
bármely más magyar művészeti ág közvetlen közönségéé, nyilvánvaló, hogy a filmnél a legkevésbé kielégített, de ugyanakkor a legnagyobb
arányban jelentkező
igény okán a közönség széles rétegei előtt
a magyar film már eleve úgy tűnik fel,
mint amelyik nemcsak nem tud, de nem is
hajlandó szórakoztatni.
Ennek a helyzetnek további kihatása,
hogy a magyar filmet sokkal hangsúlyosabban övezi az - elsősorban a fejlett tőkés országokból importált, társadalmilag
túlnyomórészt
tartalmatlan
- szórakoztatóftlm. S e filmek jelenléte, ha közvetve
is, de ennek erejéig a társadalmi tartalmasságra törekvő magyar film ellen hangolja a
hazai nézőt.
Ilyen optikai körűlmények közt aztán
olaj a tűzre, ha a magyar ftlmek nemzetközi fesztiválokon
egyre-másra
díjakat
nyernek. A közönség természetesen nem
veszi számításba, hogy a fesztiválok nem
támasztják a bemutatásra kerülő ftlmekkel
szemben azt a szórakoztatási igényt, amelyet ő joggal támaszt, s így a magyar filmeknek elsősorban a szórakoztatás okán
elmaraszJaló hazai megítélése nemegyszer
kategorikusan kerül szembe a nemzetközi
fesztiválok elismerő gesztusaival.
Film és közönség viszonyát mindezzel
összefüggésben, de külön - s ugyancsak
eleve - terhelik olyan tényezők is, amelyek részben a film sajátosságaival, részben
a forgalmazás pillanatnyi helyzetével kapcsolatosak.
Az olvasó valamilyen adott
könyvet vesz kézbe, aki színházba, operába vagy tárlatra megy, valamit akar látni,
hallani. Ezzel szemben aki moziba jár, azt
ennél sokkal kevésbé determinál j a egy
adott film megnézésének igénye. Igy egy
mozi nézöközönsége
a műsoron levő film
vonatkozásában
sokkal kevésbé homogén,
mint egy színházé, tárlaté stb. Egy vi11

szonylag homogén közönség is jónak, közepesnek vagy rossznak ítéli a művet, de
ez az értékítélet mégis tárgyilagosabb lesz,
mint egy ennél jóval inheterogénebb közönség reflexiója. A színházlátogató, a
könyvet olvasó főként azért csalódik,
mert a vártnál rosszabbat kap. A mozinéző azért is csalódhat, mert egyáltalán
nem azt kapta, amire számított, s ez rninden bizonnyal ismét csak hozzájárulhat úgy hiszem, hozzá is járul - a hamis optika
kialakulásához, illetve felerősödéséhez.
Ezek a nagyrészt a filmművészet sajátosságaiból és adottságaiból következő hatások egy hamisan polarizáló erőteret hoznak létre, amely meggyőződésem szerint
igen nagy mértékben járul hozzá a kommerszfilm-művészfilm
ennek megfelelően hamis alternatívájának kialakulásához, az olyan, ugyancsak hamis ítéletek
létrejöttéhez és elterjedéséhez, hogy filmművészeink nem hazai közönségnek, hanem a külföldi fesztiváloknak készítik
filmjeiket - s hozzájárul végül is erőteljesen ahhoz, hogy bár a magyar film semmivel sem rosszabb, mint más művészeti ág,
addig a közönség meglehetősen széles rétegei számára a magyar film rossz, pontosabban nehéz és unalmas.
Nem akarok ezzel mást jelezni, csak
annyit: film és közönség viszonyának
elemzése során tisztázni kell olyan előfeltételeket, amelyek a filmnek mint rnűvészeti ágnak a sajátosságaival, illetve pillanatnyi és hazai adottságaival függnek
össze, mert csak ezek tudatosításával lehet
reménnyel arra törekedni, hogy a film és
közönség viszonyát illető nézetmegoszlásokat ténykérdésekre redukáljuk.
Mert hadd hívjam fel a figyelmet arra,
hogy mindeddig csak az adottságokból
következő hamis optikáról beszéltem, s
tulajdonképpen sem a filmművészetnek a
közönséggel, sem a közönségnek a filmművészettel szembeni tényleges fogyatékosságairól még egy szót sem szóltam. E
hamis optika ugyanis az, ami túldimenzionálja, s ezzel megnehezíti a filmművészet.
és közönség viszonyában mutatkozó tényleges problémák reális tárgyalását.
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Mert ebben az erőtérben aztán tényleg
robbanásszerűen felfokozódva hatnak a
filmművészetnek a közönséget ténylegesen irritáló gesztusai.
- Mikor valóban artisztikus, azaz formailag, technikailag kulturált, de társadalmilag
tartalmatlan
film kerül a közönség elé (hadd ne mondjak, de felszólításra szívesen mondok címeket), amely
különösebb esztétikai bölcselkedés nélkül,
de teljes joggal mondja ki az ítéletet: ez a
film halálosan unalmas.
- Vagy - hogy friss példával éljekamikor egy egyébként figyelemre méltó
tehetség olyan kompozíció-kísérlettel lepi
meg a közönséget, amelyet még a filmművészetileg speciálisan művelt szűk rétegek
sem igen értenek meg.
- Vagy - ilyen erőtérben -- lehet-e a
közönség számára valami bosszantóbb,
mint hogy a kifejezetten szórakoztatására
készült filmek sikerületlenek, mégpedig a
szakmának, a kritikának és a közönségnek
közös véleménye szerint gyengék és sikerületlenek.
Csak ilyen, a filmrnűvészetet ténylegesen terhelő tényezők önkritikus tudatosítása után vethetők fel azok a kérdések,
amelyek a kapcsolatot illetően a közönséget terhelik.
Ezzel összefüggésben két elemi,' de úgy
érzem, gyakran megsértett alapszabályra
emlékeztetnék. Egyrészt: ha egyszer film
és közönség viszonyáról van szó - \~zaz
viszonyról
-, akkor ennek problémái sohasem háríthatók csak a filmművészetre,
vagy csak a közönségre. S mert itt elsősorban a szakma képviselői vannak jelen,
hadd mondjam meg: a kulturális politika
elutasít minden olyan szemléletet, amely a
kapcsolat fogyatékosságait pusztán a közönség közéleti érdeklődésének fogyatékosságára, művészi kulturálatlanságára, a
selejtes dolgok iránti vonzalmára vezeti
vissza.
Ha azonban szembenézünk azzal a felelősséggel, ami e viszonyért a filmmüvészetet terheli, s teszünk is érte, s ha elvileg
kizárjuk az egyoldalú áthárítást - akkor
méltán és joggal foglalkozhatunk, s kell

foglalkoznunk a közönség közéleti érdektelenségének, művészi kultúrája elmaradottságának, a kommerciális termékek kelendőségének okaival is. Mindezt azonban
az alkotó értelmiségnek azzal a felelősségérzetével tehetjük csak szóvá, amely tudja,
hogy e viszony javulásáért maga azonnal
és gyorsan tehet - míg a szélesebb tömegek közéleti és rnűvészeti kultúráj ának fejlődése a társadalmi mozgás komplex egészétől meghatározott hosszantartó folyamat. Meggyőződésem, hogy e történelmileg alakuló kapcsolatnak sokszor nem a hiányosságai, hanem megrontói, vámszedői
ártanak a legtöbbet. Mindenekelőtt azok,
akik a közönség művelődési igényének híján, de mégis a közönség nevében demagóg módon követelnek selejtes szórakoztatást vagy művészetellenes érthetőséget.
Mit tehet a filmművészet ez ügyben a
maga részéről? Ne adjon társadalmi tartalmatlanság okán unalmas, vagy kísérletezés
címén ténylegesen érthetetlen filmeket.
Adjon ne annyira több, de mindenképpen
jobb vígjátékokat, szórakoztató műveket,
De ezen túlmenően - s talán ez túl súlyosan hangzik, s félreérthető is - gondolja
végig elsősorban közvetlenül mai tárgyú
alkotásai közéletiségének jellegét, terrnészetét. Úgy rémlik, hogy van bennük - s
itt nem egyes alkotói karakterekre, hanem
egy film-réteg viszonylag közös jellemzőire gondolok - valami oktató hajlandóság,
valami
társadalomtudományi-politikai
szerepátvállalásra valló, engem a felvilágosodás irodalmára emlékeztető tézisesség, a
művészettel nem rnindig egybevágó, tanulságszolgáltató kimértség is. Rendkívül óvatosan kockáztatom meg, s inkább csak
meggondolásra ajánlom: mintha e filmek
egy része egy meglehetős rnűvészi redukció árán vásárolná meg közéleti érvényét.
Legalábbis úgy, hogy módszerénél fogva
nem sok lehetőséget ad a passzív okulásra
szánt néző aktív részvételére. S ha ebben
csak valami csöppnyi igazság van is - nyilvánvalóan kihat, kihathat a közönséggel
való kapcsolatra.
Mintha a közéletiségnek ezt a természetét maga a filmművészeti folyama t is 01-

dani látszana. Legalábbis elgondolkodtató
e tekintetben, hogy a múlt évnek, s ennek
a fesztiválnak, úgy tetszik, egyik legsikeresebb filmje, a Veri az ördög a feleségét - a
közéletiséget, az időszerűségét, a társadalomanalízist és a kritikát a spontaneitás
remekül imitált látszatával, az oly ritkán
használatos komikai elemek humorrá, iróniává vagy enyhe szatírává variálásával
képviseli - azaz úgy, hogy ábrázolásrnódjánál fogva is animálja, mozgósítja a nemcsak okulásra, de élményre, azaz a műalkotás élvezetében való aktív részvételre váró nézőt.
Film és közönség
kapcsolatát illetően
beszéltünk arról, hogy ennek egy hányada
a filmművészet sajátosságaival függ össze,
más hányada pedig a magyar film pillanatnyi adottságaival. Ami ez utóbbiakat illeti:
szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar
film és. a magyar közönség viszonya az
elmondottak alapján rendkívül szervesen
ágazik a filmgyártásba és a filmforgalmazásba. Meggyőződésem, hogy a film és a kö- .
zönség kapcsolatának javítása, a hamis optika megszüntetése megkövetelik az általunk gyártott filmek számának növelését,
illetve a televíziós filmgyártás és a filmgyártás jelenlegi szeparáltságának oldását.
Persze a műszám növelésének támogatást
~hat, de határt is szab, mint mondani
szokás, népgazdaságunk teherbíró képessége. Ha azonban nem akarjuk formálisan
feloldani a magyar filmmel szemben támasztott, indokoJt követelmények kihívó
erejét, nem kínálkozik más megoldás,
mint a magyar filmek skáláját szélesíteni
úgy, hogy azok az emberek sokoldalú igényeit jobban kielégítsék.
Ami pedig a forgalmazást illeti: annak
differenciálásában tartsuk szem előtt a kiinduló pontot, azt tudniillik, hogy film és
ember közös érdekeltségi mozzanataira
kell hogy építsünk. Ez jelentheti korosztályok, társadalmi rétegek figyelembevételét, jelentheti - ahogyan a Balázs Bélások
(a Balázs Béla Stúdióhoz tartozó fiatal
filmművészek - A szerk.) társadalmi forgalmazás-koncepciója akarja: a munkamegosztás, vagy akár a munkahely révén
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kialakult közösségek közvetlen célbavételét. Jelentheti azonban mindezeken túl azt
is, amire kevésbé gondolunk: a sokoldalú
és sokoldalúságában egyre inkább érvényesülő emberi szűkségletek természete szerint való differenciálást is. Az ideális az
volna - akár rossz példával is -, hogy az
ember a mozik előtt pillanatnyi hangulata,
alkalmi igénye szerint úgy válogathasson,
mint a könyvei közt, mondjuk Tolsztojtól
Chandlerig.
A ftlmszemle anyagának megítéléséhez
egyébként rendkívül sok közvetlen szempont kínálkozik. A lehetségesek közül a
marxista esz tetika alapvető kategóriáinak
alkalmazása minden bizonnyal a legtermékenyebb - többek közt mert e kategóriák olyannyira időszerű felfrissüléséhez,
korszeru tartalm aik kimunkálásához elsősorban a művek elemzésével, a valósággal
való összevetésével juthatni.
A realizmus oldaláról való mérlegelés
újabb megfigyelésekkel gyarapíthat ja az
eddigieket, amelyek filmművészetünk valósághoz igazodására, egyúttal tartalmi,
módszerbeli, műfaji és formai fejlődésére
vallanak, rnűvészi mozgás-irányairól tájékoztatnak. A nepiség kritériumának alkalmazása, mondjuk, a Magyarok-ra, a Veri az
ördög a feleségét c. ftlmre, vagy a Nyolcvim huszár-ra legalább annyira termékeny
lehet a művek minősítését tekintve,
amennyire termékenyítő a népiség elméleti tartalmainak gazdagítása szempontjából.
A pártosság összefüggésében történő megközelítés egészen bizonyosan a művészet
politikumhoz való kötődésének új viszonylatairól vallana, s akár Gaál István,
Bacsó Péter új filmjei kapcsán is, a politikai tartalmaknak a korábbiakhoz képest
jelentős átrétegeződését, a politikumot
vállaló művészet áthangolódását adatolná,
jelezve azt is, hogy az ideológiai, politikai
folytonosság a generációs szemléletváltozásnak a 60-as évek nemzedéki problémáitól jelentősen eltérő, új ellentmondásain
át tör magának utat. Az ilyen típusú,
módszerű vizsgálati megközelítések - ha
következetesen érvényesít jük azokat csak látszólag járhatnak együtt az alkotá14

sok formális beskatulyázásának a veszélyével, illetve ezeknek az együvé tartozó, egymásba átmenő esztétikai kategóriáknak az
elkülönítésével A példákkal csak azt akartam illusztrálni, hogy' milyen kihasználatlan lehetőségei vannak a marxista esztétika lényeges kategóriáin alapuló komplex
elemzésnek.
Személyes véleményem: ennek a fesztiválnak egyik legizgalmasabb kérdése a dokumentalizmus, illetve a pseudo-dokumentalizmus olyan fokú-szintű jelenléte,
ami e tendencia szerepének,azt hiszem, az
eddigieknél alaposabb elemzését követeli
meg, illetve teszi lehetövé. Vajon mi a
mélyebb oka - figyelembe véve a hazai, a
nemzetközi irodalom analóg tapasztalatait
-, hogy e módszer a Nehéz emberek interjú-formájától, az önmagáról mit sem sejtő,
hamis magatartások ellesésén át a fikciós
formák esztétikai áthangolásához, a Jutalomutazás-hoz, vagy a Veri az ördög a
feleségét című filmekhez vezetett - illetve, hogy a valóság új övezeteinek olyan
szokatlan és erőteljes esztétikai birtokbavételéhez tudott eljutni;' mint pl. a Három
nővér? (Végleges címe: Ftlmregeny.)
Magam aligha tudnék akárcsak érdemleges kísérletet is tenni a válaszra. De azt
nem hiszem, amit e műfaj egyik képviselője sejtetett, hogy tudniillik lma a művészet hagyományos formái felbomlóban
vannak. Ha így látunk neki a vizsgálatnak,
szükségképpen kizárólagos értelmezésekhez fogunk jutni. S ennek egyszeruen ellentmond akárcsak ezen a fesztiválon is,
mondjuk, Fábri Zoltán, Makk Károly, vagy
Gaál István hagyományosan formált filmjeinek eleven ereje. Olyan szempontokban
nemigen hiszek, amelyekből elvileg nem
filmművészetünk
gazdagodása, hanem
sokszínűségének redukálása következnék.
Inkább azt vizsgálnám: mi a sajátsága ennek a módszernek, ami elvileg mindig anynyit jelent: milyen új megismerési és hatás-lehetőséget nyújt - és milyen áron.
A művészet mindenképpen szervezett
valóság. Ha ez a jobb szó híján tipizálási
folyamat nem a művészi kigondolás révén
megy végbe, attól még van, illetve kell

lennie. Legfeljebb az alkotói folyamat valamely más rétegébe tolódik át. Ennél a
ftlmtípusnál pl. igen nagy mértékben a
kiválasztásban összegeződik : a téma, a
helyszín, a szituáció, a szereplők életbeli
kiválasztásában koncentrálódik. Kósa Ferenc portréftlmjének erényeit is és fogyatékosságait például éppen ezért csak másodsorban mérném azon, hogy hogyan irányította, alakította közreműködésével,
kérdéseivel Balczó András karakterének,
magatartásának megnyilatkozási rendszerét - művészi vállalkozásának, mondanivalójának lényegét illetően az alkotó mindenekelőtt a kiválasztásnál döntött.
Ebből az esztétikai megfontolásból az is
következik, hogy az alkotás összefüggésében - mint a viták során olykor megesett
- nem Balczó András személyes karakterének negatív mozzanatai bírálhatók vagy
bírálandók, hanem - ismétlem: a műalkotás összefüggésében - az az esztétikai érvényű kiválasztás, amelynek révén a művész a maga világáról alkotott képét kifejezésre akarta juttatni. Szerkesztéssel, vágással, a beszélgetés irányításával a karakterkép természetesen modulálható, de mert
közöttünk élő személyiségről van szó, ez
csak korlátozott mértékben történhet
meg. A művészi tipizálás, ami pedig az
alkotó munka lényegi eleme,
döntő
módon a kiválasztás művészi aktusában
ölt testet Éppen ezért sem Balczó András
karakterének értékei, sem ilyen vagy
olyan fogyatékosságai nem vele magával,
hanem a műalkotás révén a filrn rendezőjével, annak szemléletével függnek össze.
Azok .a rendkívül frappáns, bevallom,
engem nemegyszer megrendítő hatások is,
amelyeket például a Három nővér (Filmregény) kelt a nézőben. összefüggnek a
műfaj sajátos lehetőségeível.
De hogy
ilyen mélyre tud hatolni, azzal, nem tu-

dom, nem szükségképpen függ-e össze a
film szokatlan hosszúsága. Itt is, úgy hiszem, a fiktív alakítás korlátainak elvetése,
illetve a dokumenta1izmus következetes
imitálása nemcsak újfajta hatáslehetőségeket nyit, de újfajta korlátok vállalását is
jelenti. Az esztétikum állandója szükségképpen követeli meg összetevőinek arányváltozásait, ez esetben a művészi érvény az
időtartam megnövekedését kívánta meg.
Es külön elemzést kíván, hogy e törekvések új előnyeikkel és újfajta behataroltsagaikkal milyen közönség-kapcsolatokat
tudnak vagy nem tudnak megteremteni, a
nézőben rejlő milyen potenciális, eddig
meg nem mozgatott reagálási reflexeket
tudnak életre hívni, illetve mennyire kívánnak közönség-szelekció t, mennyire
hordoznak szigetelő vagy taszító hatásokat, és így tovább.
De ugyanilyen, az esztétikai gondolkodást mégis másként próbára tevő, a film és
közönség kapcsolatát másként alakító újszerű művészi minőség pl. Huszárik A
piacere-je is.
Az általános, valamint a mostani szemIével
kapcsolatos meggondolásokat összegezve,
'úgy vélem, ez a vita s az ezt követőek
akkor lesznek igazán termékenyek, ha komolyan vesszük a filmművészet semmiben
( sem privilegizáló, de mindenképpen sajátos jellemzőit. Ha sajátosságként végképp
tudomásul vesszük, hogy a film társadalmi
szerepe erőteljesebben feltételezi a valósághoz és a közönséghez fűződő viszonyának lehetséges egybeesését, mint más művészeti ágaké, Ezt a viszonyt befolyásolja
a gyártás (a műszám) és a forgalmazás,
valamint a közönség kulturális állapota de a legdinamikusabb s ezért legfelelősebb
tényezője: a maga törvényszerűségei szerint fejlődő filmművészet
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Hazánk felszabadulásának
33. évfordulója
alkalmából kitüntetett filmművészeink
Kossuth-díjasok:

Kiváló művész:

az animációs filmművészetben elért
eredményeiért,
rajzfilmrendezői
munkásságáért
jankavics Marcell Balázs Béla-díjas
rajzfilmrendező;

Szinetár Miklós, a Magyar Televízió
Kossuth-díjas művészeti igazgatója, a
Magyar Népköztársaság érdemes művésze.
Érdemes művészek:

Dargay Attila Balázs Béla-díjas rajzfilmoperatőri munkásságáért
Sára Sándor Balázs Béla-díjas film- filmrendező;
operatőr, a Magyar Népköztársaság Horváth Ádám, a Magyar Televízió
Balázs Béla-díjas rendezője;
érdemes művésze.
Huszárik Zoltán Balázs Béla-díjas
filmrendező;
Katkics Ilona, a Magyar Televízió
Balázs Béla-díjas rendezője;
M orell Mihály, a Magyar Filmgyártó
Vál1alat vágója.

(

Balázs Béla-díjasok:

András Ferenc rendező;
Fehér György rendező;
Gyarmathy Lívia rendező;
Hemző Károly fotóművész;
Kelemen Ferenc rendező;
Lugossy László rendező;
Nemere László rendező;
Tóth A. Pál díszlettervező;
Tóth józsef fotóművész
Vukán György zeneszerző.
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MÉRLEG

Quo vadis?
Dárday István: Filmregény (Három nővér)
Kezdjük a legfontosabbal. Dárday István gítja, hogy majdhogynem megszünteti. Az
- és a filmet vele együtt készítők kollektí- viszont, hogy ezt utóbb minősíthetjűk-e
vája, hiszen ez a megszokott mértéken túl majd "megszüntetve megőrzésnek", s
is csapatmunka volt! - olyan közel jutott
hogy a réven elveszítettek és a vámon
a mai magyar valóság, áldott és átkozott
megnyertek egyenlege végűl hogyan alahétköznapjaink közvetlen ábrázolásához, kul, előre nehezen megjósolható. A film és
amilyen közelséget és közvetlenséget ed- nézője kétoldalú viszonyában az egyik oldig sem játékfilmjeink. sem dokumentumdalon álló film alkotó lehetöségei nem záfilmjeink el nem értek. Pontosabban: bár rultak le teljesen azzal, hogy elkészült a
gyakran sikerűlt bizonyos szűkebb sávo- film, és azt műsorra tűzték. Abban, hogy
kat hasonló intenzitással és érvénnyel mennyi lesz a néző. és milyen lesz a visszmegjeleníteni, de semmiképpen nem a je- hang, még nehéz utómunkára is szűkség
lenségek, élettények, problémák ilyen so- van.
kaságát, ilyen széles mezőit,
A történet roppant egyszerű. Az apát és
Eletünk egész sor ténye-gondja-dilemmája olyan, elsősorban pszichológiai, az anyát - ez már-már a történeti előidők
másodsorban szociológiai megközelítést, messzeségébe vész! - az 19.50-esévek lenelemzést kap, amire a filmet mindeddig dülete, gazdasági-társadalmi hulláma raalig tartottuk alkalmasnak. Bár nem előz- gadta magával, és hozta föl faluról Budamény nélküli ez - és itt elsősorban a pestre, tette munkássá. Az 197O-es évek
Balázs Béla Stúdió ból kiindult tartalmi és végére fölneveltek három lányt "tisztesformai kezdeményezésekre gondolunk, de séggel, becsülettel". Mit adhattak nekik a
nem kizárólag azokra! -, a Filmregény puszta táplálékon és ruhán túl? Egynek
olyan új minemüseget ad, aminek elemzé- diplomát, egy maga döntött úgy, hogy
se, értékelése aligha kezdődhet mással, félbeszakítja a középiskolát, és így "csak"
mint a jelenség filmtörténeti jelentőségé- adminisztrátor, de éppen kitörni próbál,
nek rögzítésével.
egy pedig még egyetemista.
S ez akkor is igaz, ha a továbbiakban
Három lány, három nő él a két igen
azután minemű ség és minöség kérdéséről derék, jámbor szülövel másfél szobába
bőven lesz töprengeni való. Akkor is igaz, összezsúfolva, amikor megismerkedünk
ha a kritikusok és esztéták dilemmájánál velük. Pesti "Bemarda háza"? Egy kicsit
alighanem nagyobb a nézők dilemmája.
az is. Csakhogy itt nem dráma zajlik - ha
Dárday ugyanis a régi értelemben vett vannak is drámai indulatok és fordulatok.
filmet, de különösen a "mozit" úgy gazda- Itt élet folyik. Kisbetűvel.
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S itt máris elérkeztünk a dramaturgiához, a módszerhez. Amikor Dárdayék a
Jutalomutazás-t befejezték, hírlett, hogy
ismét .olyan vállalkozásba kezdtek. S ez
igaz is volt, meg nem is. A két film között
bőven van hasonlóság. Az első mindjárt
az, hogy kizárólag amatőrök - vagy talán
helyesebb, jónéhányukra jobban érvényes,
ha úgy fogalmazunk: civilek - játsszák a
szerepeket. Sok rögtönzéssel, rengeteget
beleadva alighanem a szövegbe is, nemcsak
a mimikába, a gesztusokba a maguk leglényegéből. De nem, vagy nemcsak a maguk életét élik, rekonstruálják, hanem jelentős mértékben mégis alakítanak.
Hogy is készült hát ez a film? Van egy sor
helyzet, fordulat,· életprobléma, napi
gond, amelyeknek a film konstrukciójában megvan a kisebb vagy nagyobb helye,
szerepe, jelentősége. Ezek megfogalmazva
többnyire banalitások, ugyanakkor, amikor egyben a legsúlyosabb egzisztenciális:
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életviteli és gondolkodási dilemmák forrásai.
Nézzünk egy példát. Egy már nem kiskorú, de igen gátlásos és gyerekes, egyetlen és elkényeztetett fiút, aki úgy éli a
posztpubertás korát, hogy minél tovább
elutasíthassa, elodázhassa a felnőttkor terheit és felelősségét - jegyezzük meg rögtön, hogy ez igen élő, mind nagyobb gyakoriságú jelenség! -, sokkal önálIóbb és
aktívabb barátnője apává tesz. S a lány,
minden körülményre tekintet nélkül, meg
is akarja tartani a gyereket. Az ő magatartásában is van gyerekesség, csak más előjelű, ő nem nehezen, hanem talán túlságosan is könnyen vállal egész életre szóló,
egész jövő életét meghatározó felelősséget.
Dárday azt, hogy ilyenkor mit tehet két
jóakaratú szülő, mit mondhatnak a fiuknak és a lánynak, elsősorban a választott
két szereplőre bízza. Akik ez esetben egy
valódi házaspár, Gulyás László - Kodálytanítvány, a békéstarhosi zeneiskola egyik

alapítója, a debreceni Kodály-kórus vezetője - és felesége, a magyar vidéki zenei
élet két jelese, sokak által ismert és tisztelt
magyar értelmiségi. "Fiukat" csak a film
tette fiukká, ők azonban sorsát-problémáját úgy beszélik meg, ahogy azt a forgatókönyv elő nem írhatja, hanem a maguk
élettapasztalata, embersége szerint. Érveik
ereje s gyengesége, aktivitásuk és tehetetlenségük lényegében annyi, amennyi akkor is lenne, ha a fiú fiuk, ha a problémát valódiként kellene vizsgálniok.
Ez a filmépítési=alakítási módszer kétségtelen előnyök és súlyos terhek forrása.
A köznapiság és a hitelesség eddig kevéssé
ismert - bárha közelíteni már nemegyszer
próbált - tartalékait rejti. De nehezíti a
sűrítést, lelassítja a tempót, olykor dilettáns ízeket-fordulatokat hoz az összességében mégis, szükségszerűen művészileg
konstruált és csiszolt egészbe.
Ha eddig még elmaradt, írjuk le most: a

Filmregenv
vetítési ideje 4,5 óra. Nem
két, hanem három játékfilm is kiteine belőle. Mindegyik lány kapott tehát egy ,játékfilm-időnyi" teret? E gondolatmenet
könnyen elvezetne ahhoz, hogy akkor talán csák az egyiküket kellett volna választani S akkor máris tárgytalan a szinte
képtelen kívánság, amit az alkotók elvárnak e film nézőitől : hogy 4,5 órán keresztül kövessenek egy csöppet sem látványos,
nem fordulatos, sztárok nélküli filmet
Csakhogy a Filmregény-nek ez is a lényegéhez tartozik: hogy nem szólhat egyvalakiről, hanem minél több ember egymással fonódó életét, egymással ütköző
nézeteit-érdekeit kell tükröznie.
Számomra különben a 4,5 óra még
olykori üresjárataival, megzökkenő részeivel, súlytalanabb ötperceivel sem volt túl
sok. Amikor elkapott - nem is annyira a
három lánynak, családjuknak és ismerőseiknek a sorsa, hanem inkább az, hogy
mennyire "itt és most" ez a film, mennyi19

re bőven és bátran merit: nem a kiáltó,
hanem éppen a sokasága, a gyakorisága
miatt már annyira megszokott, hogy ezért
is szürke gondjaínkból+-, akkor már szinte
az időérzéket elveszítve ültem a vetítőben.
. Ott, akkor "elkapott" a film. s inkább'
most, utólag gondolkodom, hogy menynyien fogadják majd hozzám hasonlóan és mennyien úgy, mint azok, akik egy,
akik két, vagy akik három óra után mentek el úgy, hogy a kivonulás ékesen beszélő vélemény volt.
Becsülöm és szeretem ezt a filmet. S
még inkább alkotóit akiknek szakmai és
20

még inkább alkotóit, akiknek szakmai és
morális igényessége, konoksága, megmutatni és elemezni kívánó szenvedélye, s
mindezek összességeként mély társadalmi
elkötelezettsége a mai magyar film sokféle
irányú és sokféle súlyú törekvései közül az
egyik legfontosabb és legbecsűlendőbb.
Így hát nekik drukkolok.
De azt is rögzíteni kell: meglehet, hogy
a Filmregény a legtöbbet nem azzal érheti
el, amit önmaga ad. Hanem azzal, amire
közvetve, önmagával, de önmaga ellenére
is ráébreszthet bennünket.
Ráébreszthet például arra: meglehet, hogy

nem föltétlen kellene a filmkészítésnek
ennyire sajátos útját választani, mégismód
lehetne a jelenleginél sokkal őszintébb,
erőteljesebb és életközelibb játékfilmet
csinálni
A Filmregény után kétszeresen, tízszeresen vallom, amit pedig tudtam már eddig is: hogy mai témájú forgatókönyveink
többsége keservesen kimódolt, mesterkélten konstruált - valami furcsa irodaliniftlmgyári-Iaboratóriumi
termék. Dokumentumfilmjeink sokasága pedig túlságosan szűk szeleteit szakítja ki életünknek,
túlságosan elvágja a szálakat, az összefüggéseket, nem ás elég mélyre, annál jobban
ügyel arra, nehogy a megszokottnál kicsit
kendőzetlenebb merészeljen lenni.
Félreértés ne essék: a Filmregény éppen
nem azzal különbözik - amit még a Jutalomutazás-ról is el lehetett mondani! -,
hogy alaposan "beolvas". Hanem éppen
azzal, hogy a maga szívszorító tárgyszerűségében, természetességében mutatja meg:
itt tartunk, ilyenek vagyunk.
Es éppen ezzel éri el, hogy amit máskor, belefásulva már, magától értetődőnek
veszünk, arról hirtelen úgy érezzük: kibírhatatlan. Vegyük például azt a - korántsem ritka, hanem nagyon is gyakori lakáshelyzetet, amelyben a három lánytestvér normálisan önmagával törődni, önmaga lenni képtelen, és még kevésbé tud
- ha éppen volna kivel - intim időre
együttmaradni.
Az egyik lány pedig még kiváltságot is
élvez: mint textiltervezönek, heti egy "alkotónapja" van, s e napon úgy is hazamehet, hogy otthon - elvileg - senkit
sem talál. Így megy felotthonukba
egyszer egy fiúval, akitől talán nagyon sokat
remél, de ha mást nem is kaphat, legalább
egy szerelmi együttlét örömét és megnyugvását kínálja az alkalom. De éppen
amikor már alakulni kezd a meghitt hangulat - váratlanul hazajön egyik húga.
Már a lány és a fiú készülő együttléte is
mennyire más, mint filmjeink szokott,
még az ágyjelenetekkel is kiirthatatlanul
"rózsaszín" szerelmi jelenetei. S amikor
jön a másik lány - ha valaki nem ismerte

még a motívumait annak, hogy hogyan
gyűlölheti meg valaki a saját családját, a
saját testvérét, pusztán azért, mert vannak, mert útban vannak, de hogyan utálhatja meg önmagát is az ilyen és ehhez
hasonló, gyűlöletes, megalázó, romboló
pillanatokban ...
S ugyanez a jelenet, és még egy sor
másik úgy vall a magányos nő - vagy a
magányának, vagy a férfiaknak való - kiszolgáltatottságáról, a mai párkeresés tétova, nehéz, szabályozhatatlan útjairól is,
amihez hasonlót játékfilmben nálunk még
nem láthattunk. Ha kimódoltságot, konstruáltságot, erőszakoltságot emlegettem az
imént játékftlmjeinkkel kapcsolatban, ezt
ilyen jelenetek sorával is igazolhatnám, rokon szituácíókat illesztve melléjük mai témájú játékfilmjeinkből.
A Filmregény egyik sajátossága éppen
az, hogy nem regény, helyesebben egyáltalán nem "regényes". Sok mindent, amit az
irodalom, a film agyonregényesít, túlromantizál - lecsupaszítva, a maga eredeti
szikárságában, sivárságában mutat fel. S
éppen ezzel, éppen így éri tetten az élet
valóságos gazdagságát.
Szabad-e kijátszanom Dárdayék vállalkozását a más módon készült művekkel
szemben? Tulajdonképpen nem szabadna.
Hiszen lesz enélkül is elég gondjuk-bajuk,
a szakmával, a kritikával, a forgalmazással
- és a néző kkel egyaránt.
Viszont a fő dilemma mégis itt van,
megkerülhetetlen. Mert a Filmregény -:nekem is úgy tűnik - alig, vagy csak igen
nehezen járható út. Ám .átütö erővel figyelmeztet a járt, sőt untig kitaposott
utak porba-sárba fulladására.
Eszem ágában sincs a hagyományos játékfilm vagy éppen a ",mozi" némely megszokott lehetősége virulens voltát, foly tathatóságát tagadni. Bárcsak láthatnánk rninél több hagyományos módon, ismert dramaturgiával, lelkiismeretes színészi játékkal stb. csinált jó filmet: tisztes, alapos,
tehetséges munkát.
De a mai élet egyszerre extenzív és intenzív, mélyebbre vágó és szélesebben át21

tekintő ábrázolásában végre tovább kelle- társadalmi mozgás azonban elkerülhetetlene lépnünk. Ez égető szükségszerűség. S a nül lelassult, a gazdaság súlyos törvényei
Filmregény ebben - bárha sajátos és para- és -a magunk munkájának fogyatékosságai
nem teszik lehetővé a lehetőségeknek a
dox, de - kétségtelen eredmény.
Sok tekintetben olyan egyszeru, mintha vágyakkal arányos bővülését, gazdagodánem volna más, mint 4,5 óra kiragadva sát.
Nem tagadja az általános felemelkedést
egy kicsit talán kevésbé gyermeteg és kevésbé felületes, kevésbé a tűnékeny napi sem az, aki "fehér foltokat", a szűkebb
aktualitásokra épített Szabó családból. perspektívák rezervátumait fedezi és muHolott egészen más. Legjobb részeiben tatja fel, sem az, aki ráébreszt, hogy az
szociológiailag és pszichológiailag meghök- emberek számára egyenként millió apró és
nagyobb gond és nehézség újratermelődik,
kentően hiteles és erős.
kifogyhatatlanul.
Hová mégy? A nagy egész alig áttekintQuo vadis? Hová mégy? Három nővér
életének alakulását követve teszi fel a film hető mozgása mennyire hagy magadra, a
ezt a kérdést? Igen. De persze úgy, hogy ez magad útját mennyire segíti, köti, hatáa három élet sokkal többet tükröz, repre- rozza meg "a főcsapás iránya"? E nehéz
zentál. Ezrekét és százezrekét, akik itt és kérdések vállalása egyszerre tartalmi és
most keresve és kínlódva járják egyéni út- formai meghatározója a Filmregény-nek.
Mely ugyanakkor a mával foglalkozó
jukat.
A szülők eljöttek a faluból vagy a városi magyar film számára is drámai erővel teszi
prolinyomorból, lett belőlük e szocializ- fel a kérdést: Quo vadis? Hová mégy?
Akár így, akár egészen másként: van-e
must építő, átmeneti társadalomban munkás vagy más kategóriájú dolgozó, és gyer- erő magad megújítani?
lázár István
mekeik előtt "minden út nyitva áll". A
FILMREGÉNY fekete-fehér, magyar, Budapest Játékfilmstúdió, 1978.
R.: Dárday István, F.: Szalai Györgyi, O.: Koltai Lajos, Pap Ferenc, Sz.: Szakács Zsuzsa, Rimmer
Márta, Bodnár Eszter, Sárdi Tamás, Dézsi Imre, Dézsi Imréné
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A küzdelem tétje
Rényi Tamás: K. O.
Az a film, amelyik képes a mozit egyszeriben forró hangulatú arénává változtatni,
föltétlenül megérdemli a figyelmesebb
vizsgálódást, különösen akkor, ha azt is
számításba vesszük, hogy magyar film részéről ilyen magával ragadó helyszíni hatás
mostanában ritkán mutatkozik meg. \
Hogy a mozi közönsége oly önfeledten
veszi ki részét a film utolsó negyedóráját
kitevő ökölvívómérkőzés hullámzó esélyű
izgalmaiban, az mindenekelőtt annak a
céltudatos és feszes dramaturgiai előkészítő munkának tulajdonítható, amely dinamikus sodrással, érzelmileg telítetten,
mind emelkedőbb ívben egyenesen ide vezeti a cselekményt, a hárommenetes ádáz
boxmeccs drámai erőterébe, ahol a küzdés
tétje önmaga fölé nő, mert valósággal katartikus sűrítménnyé válik.
Ehhez persze szervesen hozzájárul,
hogy a mérkőzés írói, rendezői, operatőri,
színészi fölépítése és lejátszatása önmagában is bravúr. Pontos hatásismeretről tanúskodó lendületes partitúra és koreográfia alapján zajlik. Az atmoszféra pompásan kialakított. A szurkolók ingatag lelkűlete izzó kórusként belejátszik. a csata
összhangzatába.
A szorítóban látszatra leegyszerűsödnek az erőviszonyok: két elszánt sportember dönt az egyetlen lehetséges kérdésben, hogy tudniillik melyikük győz, és melyikűk veszít. Ezek szerint a box igen alkalmasnak látszik egyszerű emberi alapigazságok és tiszta erkölcsi alapkategóriák
kifejezésére, a fekete és fehér ellentétek
harcának azonnali eldöntésére. Csakhogy
mi is kissé keserűen győződünk meg róla,
hogy a Vörös kontra Tóth II. összecsapás
a filmben nem ezt a népmesei evidenciát
képviseli Valójában nem ez a két harcedzett fiú határoz az öklével a szorítóban,
hanem helyükre a sportbecsület meg a manipuláció lép, s vívja párviadalát a szorító
körül. Es a számítgatás arat kiütéses gyözelmet a tisztesség felett.

A sport-témába sok minden becsornagolható. Voltaképp a K O. is abból a
közhelyből táplálkozik, hogy a sportnak
és az életnek azonos etikája van. Ezen
belül azonban a sportnak éppúgy, mint az
életnek olyan változatai vannak, amelyek
ebben az értelemben szűkítő érvényűek. A
sportágak nagy részében például az elsőség-másodikság kérd ésessége, vagyis a K
O. alapkonfliktusa fel sem vetődhet, mivel a teljesítmények konkrétan és objektíven, méterrel, másodperccel stb. mérhetők. Az viszont igaz, hogy a sportágak
másik nagy csoportjában - az ökölvívás is
közéjük tartozik - a teljesítménymérés a
pontozóbírók szubjektivitására van bízva.
Ez az adottság nagyjából hasonlatos az
emberek értékmegítéséléhez az egész társadalmi gyakorlatban, annak összes tévedési és torzítási veszélyével együtt.
A pontozó bírák alig láthatók a filmben. Csupán utalások történnek arra, hogy
Tóth II., azaz becenevén Csungi akármennyire meggyőzően jobb is, nem hozható ki győztesnek. Vörös ugyanis igazi
nagymenő, olimpiai bajnok, előjogai vannak, Csungi hozzá képest akármennyire
tehetséges is, csak untermannak számít. S
közeleg a világbajnokság, oda pedig az
örökös győztest lehet csak kiküldeni Minek kockáztatni? Vörös mellett dönt a
nagyobb rutinja és az, hogy ő már sínen
van. Az irányított pontozás Vörös javára
tehát valójában kegyes csalás, vagy ha úgy
vesszük,' közérdek.
Csak az nem kerül be a számításba,
hogy rnit rombol ez hitben, gerincben,
önbecsülésben. A győzelmi dobogóra álló
Vöröst is boldogtalanná, mondhatni, lelki
beteggé teszi Az ő elve: "A szorítóba az
ember mindig fölviszi az egész életét." Logikus tehá t, hogy aki megcsúfolja a fair
play-t, az életet csúfolja meg. Csungi hitvallása is egyenes: "Az ellenfelet meg kell
verni szépen, becsületesen, mint anya a
hülye gyerekét. "
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Az eredményhirdetésnél Csungi obligát
gratuláló kézszorítását fogadva Vörös becsületesen odasúgja ellenfelének: "Te voltál a jobb." Látszik, ezzel könnyít a lelkén. Ö is szégyelli, hogy rossz erők játékszere. A hamis diadal ok természete már
ilyen nyomasztó, erkölcsileg a győztest is
vesztessé teszi
Csungi számára egyértelmű megoldás is
kínálkozott volna: ha a padlóra küldi Vöröst. Kiütésnél nem lehet vita De akkor
az már természetesen egy másik film lenne. Olyan huszonöt évvel ezelőtti, amikor
nem győzhetett más, csakis a jobbik és az
egy az egyhez mért igazság. Csungi azonban híven követi a tragikus hősök több
ezer éves útját: küzd és elbukik.
Müller Péter eleven, párbeszédileg is
pontosan jellemző forgatókönyve és Rényi Tamás kitűnő ritmusérzékű, hatásos
megjelenítő erejű rendezése vállvetve mindent megtesz, hogy Csungit megszerettesse a nézővel, hiszen dramaturgiailag perdöntően fontos, hogy a néző rokonszenve
kezdettől Csungi mellé szegődjön. Ezért
nagyon plasztikusan mutatja be a film
Csungi kisvilágát. s a helyet, amit benne
elfoglal A családi és a klubkörnyezet taglalása szépen emeli ki Csungi figuráját.
Szellemesen megoldottak a mellékalakok,
még a fötémával látszólag alig összefüggö
mellékepizódok is. Vörös már csak a film
közepe táján lép be a cselekménybe,
annyiból is megértjük, hogy a két fiút
mennyire ugyanabból ,a fából faragták.
Közeli barátok régtől fogva, mindketten
értékes, értelmes proligyerekek. Még a feleségeik is barátnők voltak. Dehát mivé is
vált később kettejük nagy haversága?
Ahogyan Vörös fogalmaz: "Hogy időnként jól összeverjük egymás pofáját!"
Ám Müller és Rényi nem él azzal az
olcsó fogással, hogy Vöröst akár egy cseppet is ellenszenvessé tegye. Ellenkezőleg:
még sajnáltatják is velünk. Mert bár Vörös
a sikeresebb ember, mégis ő a magányosabb, lelke mélyén a rezignáltabb, a félelmi komplexusokkal megterheltebb. Ami
nem is csoda, hiszen neki már csak veszítenivalója lehet.
24

Csungit Cserhalmi György, Vöröst Juhász Jácint alakítása magas és egyenértékű
fokon állítja elénk. Ertő és érett munka
mindkettőjüké, viszonyuk is átélhetően
kimunkált. Es a box meccs egy másodpercig sem hat reprodukciónak, minden apró
mozzanata jó színészi eszközökkel is hitelesített. A két feleséget Kiss Mari és Sáfár
Anikó kellemesen és megnyerően játssza
Két kulcsalakja van még a filmnek. Az
egyik a Fater, Csungi betegségben szenvedő apja, maga is egykor befutott öklöző. Bencze Ferenc, a magyar filmek egyre
jobb formát mutató, nagy karakterszínésze annyi belső önfegyelemmel érezteti
meg az elmúlt dicsőség nyomában elmúló
élet csendesen derűs és bölcs tragikumát,
hogy azzal megkíméli figuráját a felületi
elérzékenyüléstő L
A másik erős színfoltja a filmnek Kaja
bácsi, a tréner szereplése a történetben,

kiváltképp, mert Inke Lászlónak alkalmat
adott, hogy őszintén, sablonmentesen tárhassa fel szívének egy eddig rejtettebb zugát. Es a kis klubcsapat, amelynek legkiemelkedőb b tagja Csungi, vagány heccelődéseivel, ész- és erőfitogtató kalandjaival,
összetartozásával életes és szórakoztató
közeget fest Csungi drámája köré.
Zsombolyai ~ánosra, az operatőrre,
érezhetően inspirálólag hatott ez a jellegzetes miliö és stílus, mindenütt otthonosan mozog, de a szorítóban valósággal
szárnyakat kap.
A dicséret hangjai azonban nem adnak
feloldozást annak a kérdésnek megválaszolása alól, hogy végül is milyen művészi
igényesség diktálta az alkotók tevékenységét. Talán amiatt is, mert beidegzett rossz
szokásunk fölemlegetni kritikai dolgozatainkban a művészi igényességet, mintha
az igényesség általában, de kiváltképp a
művészetben rnérhető kategória lenne.
Régi gyanúm, amiben a K O. újólag megerősít, hogy az igényesség nem feltétlenül
ott kezdődik, ahol az igénytelenség véget
ér, ellenben bizonyosan ott végződik, amikor túllép - stílszerűen szólva - saját
súlycsoportjának határain. Mindenekelőtt
a gondolati körre gondolok - vagy ismét
egy ideillöbb hasonlattal élve -, gondolati
ringre, amelyen belül megküzdhet a film a
maga igazáért.
Az eszmei arány érzék fontos alapja
minden filmnek, amelyiknek egyáltalán
van eszméje. A K O.-nak van. Annyi,
amennyi - de van. Es ennél nem vállal
többet magára. Hallottam véleményt,
hogy a K O. túl didaktikus. Szerintem
ugyan nem az, de talán megengedhetí magának ezt a látszatot annak érdekében,
hogy túl allegorikus ne legyen. Mert azt
nem bírná el Kétségtelen: a K O. kereken
megfogalmazott, némiképp előregyártott
tételekkel dolgozik, ezek némelyike eléggé
brutális is, ám ez a téma természetéből
fakad. Mindenesetre meghagyja a nézőnek

is a magáét: tágítson a téziseken,. alkalmazza, értelmezze őket életfilozófiai síkon.
De maga a film nem pályázik filozófusi
babéro kra. Hogy azonban a nézőnek analóg gondolatai támadnak, amikor a nagyon erőteljes hangütésű befejezés után
lassan elülnek benne a nagy meccs izgalmai, és esetleg olyan, a mindennapi életben használatos fogalmak kezdenek el keverégni a fejében, mint kontraszelekció, kiváltság, megmerevedett értékhierarchia,
előítélet és a többi -, az talán nem bizonyul haszontalannak, ugyanakkor hihetőleg nemigen csorbítja a K O. szórakoztató
meséjének pezsdítő utóhatását.
Sas György

K. O. színes, magyar, Budapest Játékfilmstúdió, 1978.
R.: Rényi Tamás, F.: Müller Péter, O.: Zsombolyai János, Z.: Berki Géza, Sz.: Cserhalmi György,
Juhász Jácint, Inke László, Kiss Mari, Sáfár Anikó, Bencze Ferenc
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Mindannyiunk gondja
Mihályfi Imre: A közös bűn
Ha a realizmus mint orientáló esztétikai
kategória elbírna bárminemű jelzős megszorítást, akkor ezt a filmet a bátortalan
realizmus címkéje alá lehetne sorolni. A
film másfél órája erények és fogyatékosságok szüntelen cserélődése, egy meglehetősen köztes minőséget eredményező folyamat. S haA közös bűn tárgyi-képi világát
homogénnak tekintjük - és erre minden
okunk megvan: a technikai kivitelezés egyneműen korrekt -, akkor a szürkében
összegező eredmény okát a történetfilozófiai alapoknál kell keresnünk. A bizony talanságnak, a lélektani, szociális és históriai
tényezők egybemosódásának elsőrendű tárgyi - összetevője az, hogy a film cselekménye a félmúltban játszódik. A félmúlt megközelítésének leggyakoribb módja a hangulati értelmezés, a nosztalgia aminek a vallomásos mondanivaló a feltétele. Tekintve, hogy A közös bűn történésének időpont ja 1956 októbere-novembere, a nosztalgikus megidézésnek itt aligha lehet alapja - történelmi, társadalomlélektani és etikai nonszensz. (Kiélezett történelmi pillanatokban az emberi kisvilág
különben sem nőhet önmaga fölé.) A rendező tehát nem szembesíthetett hajdani
eszményeket megvalósulásaikkal, egy személyes léttel is átfogott, tehát az emlékezéssel is hitelesített időszakaszon belül
De ugyanakkor nem vállalta a történelmi oknyomozás kihívását sem Ám ha
meggondoljuk, hogy ennek a történelmi
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fordulatnak milyen. szűkszavú az eddigi
irodalmi és filmbéli értelmezése, akkor
legfeljebb változatlan hiányérzetünknek
adhatunk hangot, bíráló szavaknak semmiképpen.
A harmadik múltidéző forma az áttételes, parabolás, allegorikus. Első látszatra és
a filmet meghatározó alapszituációra szűkítve, mintha ez a forma állana a legközelebb a filmet létrehívó gondolathoz.
Már a hangsúlyos nyitó képsor, a maga
sárba és reménytelenségbe dermedt dűlőútjával érzékelteti a távolságot, ami a cselekmény terepét elkülöníti mindennemű
szociális társulás lehetséges színtereitől, s
érzékletesen jelzi, hogy a térbeli elszakadás az időre nézve is érvényes, hogy az a
mentalitás, amely bezárja magát egy közösség-idegen helyzetbe, történelmi meghatározottságú. Nem bezárkózás tehát, hanem be- és kizárulás.
A film. értelmezése képi, magyarázata
hangulati. Egy valószerűen, erős tárgyiassággal rögzített cselekménysort nem tud
eléggé nyomatékosítani. Jelzése csupán
egy - a közösségi termelésen és fogyasztáson "kívüli" - életforma válságának és a
lényeget illetően újramondása annak, amit
erről a hatvanas évek elejének nagy lendületű irodalma és f:tlmművészete (Húsz óra)
igen határozottan állított.
A "cella-helyzet" ily módon nem több,
mint természetes életkeret. A benne lakók, vegetáló k tudata -világképe merőben

empirikus, a helyzet kihívásaira csak indulati válaszokat képesek adni, nem egzisztenciálisakat - s ez természetesen történelmi meghatározottságú. Tehát a hatalom és az egyén, a történelem és a helyzet
stb. dilemmái itt nem merülhet nek föl általánosító erővel. Ami egyébként nagyon
fontos minőségelem a filmhez alapanyagul
szolgáló Galgóczi-kisregényben. (Gondoljunk a Kerekes család mindent átszövő
maffiájára. )
Marad tehát egyetlen tematikus lehetőség, ami alkalmas némi távlatosságra, reális
életjavaslat nyújtásra, s ez: a szemelyisegépítés. A főszereplő kamaszfiú kitörése

így - szinte kizárásos alapon - vállalja föl
mindazokat a tárgyi elemeket és morális
tartalmakat, amik egyrészt egy szikár történelem-értelmezés, másrészt egy parabolisztikus gondolatmenet formájában valósulhattak volna meg igazán.
A természetellenes bezártság akkor ébredhet önmagára, akkor válhatik élménynyé a benne rekedők számára, ha a külvilágtól jelzések érkeznek, ha megismerik
egy másfajta életforma és tudat jelenvalóságát.
A film túlzottan elszigetelte hőseit a
világtól, s így a műalkotás világképét is
leszűkítette. Olyannyira, hogy a címben is
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kiemeIt mozzanat - egy groteszk és dehumánus cselekedet - lélektanilag sem
igazolódik. A közös jelzőnek itt azt kellene összegeznie, hogy az immorális tett egy
család hibája, egy kömyezettípus vétke és
egy kor bűne. Egyszerre 'és egymást átszőve, de föltétlenül ebben a minősítési sorrendben ábrázolva. Egy tudattípus anatómiája csak akkor lehet hiteles, ha a szociális és történelmi értelmezést is megkísérli.
Szolid és egyhúrú alkotás Mihályfi Imre
filmje, de etikussága és tárgyias hűsége
miatt föltétlenül biztató kísérlet az egész
magyar filmművészet távlataira gondolva.
Tisztességét az is dicséri, hogy rnértéktartó a formában, eszközeit sehol nem
próbálja tartalmi érvényűvé erőszakolni,

nem stilizál, nem tulajdona a "látványos"
mellébeszélés. Es idegen tőle az afféle hatásvadászó hangsúlyeltolás is, amely az
alapot adó rnű egyik vagy másik indulatos
mozzanatát, részletét megemelte volna.
(Elég utalni a menekűlő "kádercsaládra"
vagy a gyilkosság felderítésének krimiizgalmaira. )
A történelem ebben a filmben alig mutatja meg önmagát. Ellesett viselkedési
normákban, tárgyi adatokban jelentkezik.
A főszólarn általánossága sem elégítheti ki
mai realizmus-szükségletünket,
minden
részletérték és részlethitel ellenére sem.
De arra alkalmas A közös bűn, hogya
megújulni kívánó magyar film számára felvillantson termékeny lehetőségeket.
Alexa Károly

A KÖZÖS BŰN színes, magyar, Hunnia Játékfllmstúdió, 1978.
R.: Mihályfi Imre, F.: Galgóczi Erzsébet (azonos című regénye alapján), O.: Szécsényi Ferenc, Z.:
Vukán György, Sz.: Horváth Sándor, Várnagy Kati, Csák György, Némethy Ferenc, Berek Kati
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A néző nyugtalanítása?
/'

Dömölky János: Amerikai cigaretta
Miért rossz egy magyar költő közérzete?
- teszik fel a kérdést a film alkotói, Csurka István és Dörnölky János, akik A kard
után egy újabb ftlmszatírára vállalkoztak.
A film főszereplője ugyanis egy író, aki
kitüntetése alkalmával ébred rá méltatlan
voltára. Ebes László névre hallgató hősünk
tehát hátat fordít az őt érdemtelenül koszorúzó társadalomnak, majd "alámerül",
a cserben hagyott népet keresendő. Meg is
találja két koros utcaseprő alakjában, egy
József városi csehóban. Itt azonban a társadalmi szerződést fölmondó költőre rátalál szerkesztőségi kollégája, Zoltánfi, s
nem túlságosan éleselméjű, de kétségkívül
találó érvekkel bizonygat ja: nem a legszerencsésebb útvonalat választotta Canossajárásra. Költőnket azonban nem ilyen
könnyű levenni enyhén reszketeg lábáról.
Alkoholmámorában nyilvános utcai bemutatót rendez lelkifurdalásból Utcaseprőjelmezt ölteni, sőt söpörni se restell. A.
fordulatot váratlan esemény hozza: hősünk ugyanis új környezetében sajnálatosan eltetvesült, s így ijedten visszatér a
szerkesztőségbe tisztálkodni
A történet tehát - legalábbis ami a
főszereplő író vonalát illeti - erőteljes
filmszatírát ígér. A baj az író történetével
párhuzamos, érzelmes, már-már melodramatikus utcaseprő-sztorival kezdődik, ami
a későbbiekben is meghatározóan van jelen. A végén pedig a magányos öreg utcaseprő - akit kolleganője hasztalan próbál
egy kései házasság boldogságával, de legalábbis a meleg fészek lehetőségével kecsegtetni - váratlanul meghal, s ekkor a
jámbor lump személye köré - az italbolt

gőzében - meg nem érdemelt dicsfény,
már-már égi sugárzás fonódik. Mondhatjuk persze, hogy ebben a varázslatban a
hosszú szünet után a ftlmvászonra ismét
visszatért Makláry Zoltán a "ludas", akinek alakítása elfogulttá tesz bennünket az
öreg ivócimbora iránt. De hát fölróható-e
egy nagyszerű színésznek, hogy nyolcvanadik életévén túl is a figura teljes emberségét formálja meg - teljesebbet az írottnál? A műfaji zavar igazán nem az ő vétke.
Kedvelt játéktere Csurkának a művészértelmiségi réteg belvilága, melyen már
gyakran és sikerrel próbálta ki tollát. Most
is hatáso san indít - találó rendezői megoldásoktól segítve: az erőteljes expozíció,
Ebes förgeteges kivonulása eleinte világosnak, egyértelműnek látszik. Hiszen fura
robinzonádja, alkalmi deklasszálódása eleve csekély hitelű, inkább magamutogató
bukfenc. Kétségeink akkor támadnak,
amikor észrevesszük: következetlenségét
nem éppen rokonszenves, inkább önző
nyugalmuk védelmében fáradozó emberek
olvassák fejére - és ezeknek az embereknek igazuk van. Indítékaik ellenszenvesek,
de érveik helyesek. Az ellentmondás föloldását másutt kell keresnünk.
A fanyar hangnem, a sokkírozó naturalizmus érezhetővé teszi azt az epés, líraian
dühödt keserűséget, rnely Ebes szerepében
voltaképpen az író erkölcsi lázongását, önmagát büntetni akaró indulatát vetíti a
vászonra. Csakhogy a filmben mindez
megreked a műfajok egymást semlegesítő
keveredéseben. Csomör, lehangoltság vesz
erőt az írón (kissé tán az önsajnálat), majd
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az érdes szókimondásból érzelmes búcsúzás (a Kolléga halála) és keserű legyintés
(tisztálkodás a szerekesztőségben) lesz.
Ahelyett, hogy az ellentétek szikrázva
csattannának össze, a váratlan hangváltás,
a dúr-ból moll-ba siklás eredményeképpen
- egy filmből kettő lesz, a.történet-párhuzamosok a végtelenben sem találkoznak.
Aligha sértő, ha Dömölky Jánost irodalmi rendezőként tartjuk számon. Dömölky - tévéfilmjei javának közelmúlt beli
retrospektív vetítése újból igazolja - emlékezetes változatokat készít nemes irodal30

mi alapanyagból. Mi az oka tehát - ilyen
előzmények és az íróval A kard-ban bizonyított sikeres együttműködés u tán - a
viszonylagos fiaskónak?
A filmen ez hamar kiviláglik. Az alkotók érezhető szándéka szerint nem abszurd bábuk, igazságfölmondó gépek, tézis-emberkék a film szereplői, Ám a szándék ellenére ;négiscsak modell-emberek
küszködnek rncdell-szinhelyeken modellhelyzetekkel - a szatíra és az ellágyulás
közt hányódva. Bár a nyers indítás mélybe
pillantást ígér, de csakhamar görögtűz nek
bizonyul, akárcsak Ebes hamvába holt lázadása.
Annál érdekesebb, hogy a maguk rnódján figyelemre méltó színészi alakítások is
születtek. Elsősorban azok jóvoltából Makláryról már szóltunk -, akik vérbeli
karakterszínészek lévén, nem érik be virtuóz rutinnal.
A költő, aki lázadása vaktöltényeivel
lődöz: Tordy Géza. Bátran kínálja oda arcát a groteszk hatásoknak, vállalja a pillanatnyi kiszolgáltatottság antihősi helyzeteit. Hajlama van az öniróniára, igyekszik
teljes alakot formálni, hitele van két világ
közötti botladozásának. A színészi játék
erényei azonban paradox módon ellene
játszanak a film egészének. Minél érettebb
a karakteralakítás, annál erősebben érződik a történet kiérleletlensége. Az arcnélküleik közt még rikítóbb a hús-vér jellem.
Ha a figurák többségének létezési módja
közhely szintjén adott, a színész csak önmagából építkezhet, belső tartalékokat
mozgósítva - végső soron függetlenül a
szereptől. A ,j ó" szereposztás így - akaratlan bírálatként - önmaga .ellentétébe
fordult.
Nem csoda hát, ha a nézőben megítélésbeli zavarok keletkeznek. Hiszen az
öreg utcaseprőnek nincs "igazság-síkja",
vegetálása miatt csak őszintén sajnálhatjuk, szeretnénk segíteni sorsán, de életeszemélye nem vonzó, nem erkölcsi példa.
Makláry viszont színészi reputációja védelmében "nem törődik" ezzel, és megszeretteti magát. Ezt a zavarba ejtő helyzetet
pedig nem lehet menteni olyan körmön-

font érveléssel, miszerint épp ez volt a cél:
mármint a néző nyugtalanítása. A nézőt
ugyanis - mielőtt esetleg idáig jutna sokkal hamarabb nyugtalanítják a megjegyezhetetlen figurák, a sem résztvétünket.
sem elutasításunkat igazán nem "kérő"
fél-karakterek, a gyors feledésre ítélt, mert
fölrázni nem képes helyzetek.
A Dömölky- Csurka-filmből - úgy tűnik - az igazi fölfedezés szenvedélye
hiányzik. Ki ne tudná, hogy ma is létezik
"fenn és lenn", vannak elhanyagolt, nehezebben élő embercsoportok (hátrányos
helyzetűek - tapintatos megfogalmazásban), ám mindennek "felfedezéséhez" szemernyi •bátorság sem kívántatik. A jellemek ·pane1ekből való felépítésével, közérzeti helyzetjelentéssel, legfőképp pedig
műfaji szalto mortalékkal még a nevető-

izmok megmozgatása segítségével sem lehet lelkiismeretünkhöz szólni Vagy tán
csak szórakoztatni akartak? Ám tegyék,
de egyértelműen.
Miért rosszak ma is (bizonyos) magyar
filmek? Például mert a nagyon is mához
tapadó ötleteket keményen sújtja az átfutási idő lassúsága így aztán ha tudjuk is a
címadó mariboróról, hogy jelkép az istenadta, ma már aligha bámulja meg bárki
utcaseprő, mint az ötlábú borjút. Baj van
ezekkel a gyorsan avuló szimbólumokkal:
igencsak tűnékeny a mélyebbre utaló dimenziójuk, így mi csak a valódi, a szívható
marlboro keserű füstjét érezzük. S ettől a
valóságos füsttől - szimbolikusan is megkeseredik a szájunk íze. Szerencse,
hogy másnapra elfelejtjük.
Térfy Tamás

AMERIKAI CIGARETTA színes, magyar, Budapest Filmstúdió, 1978.
R: Dörnölky János, F.: Csurka István, O.: Koltai Lajos,
Presser Gábor, Lokomotív GT, Sz.:
Makláry Zoltán, Gobbi Hilda, Tordy Géza, Moór Marianne, Lukács Sándor

z.:
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Idézőjelek között
Mitta: Péter cár és a szerecsen
Igaz, hogy a "szerecsenmosdatás" kifejezésnek becsmérlő, lekicsinylő értelme van
a magyar nyelvben, hiszen a bűnös tisztára
mosásának hiábavaló szándékát jelzi, mégis ez a szó jutott eszembe Mitta új filmjéről, amely Péter cár híres szerecsenjéről,
népmesei alakká magasztosult keresztfiáról szól. A történetet Puskin is megírta
egy befejezetlen novellájában, szinte a családi krónika részeként, mivel az említett
szerecsen az anyai dédapja volt. Nemes
alapanyagokból, mesék ből és Puskin eIbeszeléséből indult ki a film, miért jutott hát
eszembe mégis a lekicsinylő kifejezés?
A film közepe táján egy asszony esti
rnesét mond a gyerekeknek s - ha jól
emlékszem - a fonólányoknak; amolyan
rémítgető, ijesztegető mesét a gonosz szörnyetegről, aki Kékszakállként kastélyába
vagy barlangjába hurcolja a lányokat, s ki
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nem engedi őket onnan. Borzongva hallgatják a mesét a résztvevők, s még inkább
szörnyűlködnek, mert Natasát, a ház kedves kisasszonykáját éppen aznap akarta
összeházasítani szerecsenjével Péter, a
minden oroszok cária.
Ha elképzeljük, hogy. a XVIII. századi
Oroszországban miket gondolhattak a feketebőrű emberről, hogyan kapcsolták
össze színét az ördögök és démonok feketeségével, idegenségét rnennyire érezték
idegenszerűségnek, akkor megértjük a borzongást, s megértjük a bojár család riadalmát, s Natasa ájulását, amikor a cár atyuska bemutatta nekik Ibrahimot, a leendő
vőlegényt. De nem is kell ilyen messzire
mennünk, elég, ha a mai hasonló esetekre
gondolunk.
Nos, ezért került elő a "szerecsenmosdatás". Hiszen Mitta kitűnő filmiének

egyik fontos mondandója az, hogy nem a felületének egy-egy négyzetcentiméterére
bőr színe számít, hanem a lélek nemessé- jut Natasa és Ibrahim ugyanis egymáséi
ge, az értelem tisztasága, az emberség és a lesznek a történet végén, s boldogan élbecsület s a másfajta bőrszín nem biztosí- nek, rníg meg nem halnak.
ték sem pro, sem kontra, a fehér bőrhöz
Mitta azonban komoly művész, Elfonem okvetlenül társul a tisztesség. Az már gadja a cselekményt, mert a filmnek csefélig-meddig mellékesnek látszik, hogy lekményre van szüksége (cselekmény nélIbrahim, a szerecsen, Franciaországból tér küli filmet hogyan fogadnának el a filmvissza Pétervárra, s az akkori francia szo- gyárak dramaturgiai? ), enged a sematizált
kásokat, szellemet, a felvilágosodás esz- mondandónak is (mit szólnának a nézők,
méit viszi magával. Ha hozzátesszük, hogy ha nem kapnák meg a népmesei igazságoIbrahim még szeretett cárjával is szembe- kat? ), de az ő mondanivalója mélyebben
száll gondolatainak és eszméinek védelmé- van, és másban jelenik meg, nem a felüleben, s a kegyvesztettségtől sem riad vissza, ten. Mert a mondott tartalmakat elmondakkor előttünk áll a tökéletes hős, a pozi- hatta volna bárki, akár Hollywoodban is,
tív alak, akihez hasonlót nagyítóval sem de Mittán kívül senki sem mondhatta vollehetett találni a korabeli Oroszországban. na el ebben a formában.
Visszariadnánk a filmtől, közhelyszerű
Mitta filmjének ugyanis legfontosabb
igazságától, sematikus szándékától - is- része - ha úgy tetszik: mondanivalója,
tenkém, hány effélét láttunk már! -, s vagy tartalma - maga a forma, a kitűnően
meghamisítanánk Mitta remekét, ha meg- megkomponált képek kitűnően megszerállnánk itt, vagy ha továbbmenve azt mon- kesztett sorozata, amely ritkán látott mesterségbeli tudásról és művészi ösztönről
~ danánk, hogy a szerelem természetesen
mindent legyőz, és igazán nem törődik tanúskodik. E forma hiányában nem kelleazzal a pigment-rnennyiséggel, amely a bőr ne mentegetnem magamat, amiért a "sze-
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recsenmosdatás" egyáltalán eszembe jutott, e forma hiánya lapos közhelyeket,
unalmas szabványt eredményezett volna,
jó esetben középszerű ifjúsági vagy gyerekfilmet,
népnevelői hivatkozásokkal
Puskin írói nagyságára, néger dédapjára, az
emberek egyenlőségére és számos "de mégis"-re ... Mitta messze elkerülte a gyógypedagógiát, s ez formai felfedezéseinek,
lenyűgöző, néha behízelgő megoldásainak
köszönhető.
Filmje telis-tele van hivatkozásokkal
Még az orosz történelemben, irodalomtörténetben, népköltészetben járatlan néző is
megérzi ezeket a hivatkozásokat, és felfigyel rájuk. Nagy Péter levágta a bojárok
szakállát, Nagy Péter felépítette Pétervárt,
kiszárítva a mocsarakat, Nagy Péter óriási
hajóhadat épített, Nagy Péter nyers és
mégis jószívű, kemény és mégis szerető
atyja volt népének, - e közhelyekre történő hivatkozásokat s ironikus kezelésüket
innen is megértjük, mint ahogy megértjük
a film Franciaországban já tszódó jeleneteit, "A három testőr" -ből és hasonlók ból
kölcsönzött vívásokat és lovagi negédeskedéseket, s jól mulatunk rajtuk. De - és ezt
már inkáb b a film egészének hangulata
mondatja velem - nem vehetünk észre
minden "csavart", nem vehetjük észre az
időszerű célzásokat, még a szovjet történelmi filmekre ujjal mutogató hivatkozásokat sem ismerhetjük fel rnindig, A cselekmény mélyén tehát irónia és önkritika
is bujkál, ha nem értjük félre Mitta művészetét.
Formáinak kissé részletesebb vizsgálata
választ adhat némileg gyanakvó kérdésünkre.
Előítélettel ültem a vetítőben. Láttam már
néhány filmet, melyben a rendező az animációt és a natúrát keverte, kivétel nélkül
csalódást és viszolygást okoztak. A rajzolt
háttér élő alakokkal, vagy a természetes
háttér rajzfigurákkal keverten még sohasem nyújtott egységes és zavartalan élményt, mindig képtelenné tett az azonosulásra. Tudtam, hogy Mitta filmjében
ilyen megoldásokkal találkozom, ezért
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volt az előítélet, amelyről hamarosan elfeledkezdtem.
Szabályos
rajzfilm,
megmozgatott,
"animált" régi metszetek, élő szereplők, rendező legyen a talpán, akinek sikerül
szintézist terem~ni belőlük. Alekszandr
Mittának sikerült
A különbözö elemek felbukkanásának
sorrendje tudatos és kiszámított. Expressszív, vörösbarna színekben tartott rajzfilmmel indít Mitta. Harci elefántok rohannak, rabszolgakereskedők dúlják fel a
néger falucskát, dőlnek és égnek a kunyhók, fröccsen a vér a levágott, lefejezett
emberekből Itt fogják el és fűzik rabláncra a gyermek Ibrahimot. Afrikából a hideg
Eszakra kerül Nagy Péterhez.
Régi metszetek következnek. A rejtelmes technikától megelevenednek a parókás, páncélos, barokk lovagok, vágják egymást, akár a répát. Köztük harcol a felnőtt és tanulmányútra Franciaországba
küldött Ibrahim is. Megsebesül, megmentik, felépül
Franciaországi jelenetek. Ismét megelevenedő metszetek, parodisztikus dialógusokkal, finomkodással és - mint már említettem - "három-testőrös" párviadalokkal. A film egyik legmulatságosabb jelenete az, amikor Ibrahim harcba keveredik a
felszarvazott férjjel és házanépével Gyorsított képek, rövidre vágott, "ugráló"
snittek, a némafilm ügyefogyott technikájának utánzatai Egyre több a naturális
elem, Ibrahim arcát, jellemét kezdjük
megismerni.
Haza Oroszországba. A főhős elindul.
. Kalandok, érzelmek, otthoni képek. Szinte fele-fele arányban következnek az animált metszetek és a naturális felvételek. A
szereplők sorra belépnek, játékuk stilizáltságát most már természetesnek tekintjük
és elfogadjuk. S ettől kezdve a film hátralévő, nagyobbik részében csak egy-egy villanásra tűnnek fel a metszetek, a díszletek
(például a nagy hajóépítés díszletei) valóságossá, reálissá válnak, egységben vannak
a színészi játékkal, ugyanúgy gúnyosak és
stilizáltak.
A fil~ végétől visszafelé indulva értjük

meg a kezdetet. Es lassan ráébredünk a
rendező elgondolására és szándéKára
Ha ez a film a befejező képsorok stílusával kezdődött volna, akkor egyszerű mesefilm lesz, elvész finom iróniája és lebegő
humora. Meglepő és szokatlan formákkal
kellett indítani, azért, hogy a későbbi jelenetek megkapják sajátos ízüket, hogy a
fényképezett valóság önmaga fölé emelkedjék. Mitta igen nagy tudással vezet maga után bennünket, az elvontabb formák
világá-ból (rajzfilm, animáció) a konkrét
formák világába. Tudja, hogy el kell fogadtatnia konkrét világát, amely történelmi és művészi, tehát kétszeresen is távoli,
ezért kezdi különös já tékokkal.
Legfontosabb azon han művében az idézőjelek használata, mert nemcsak felhasználja a különböző műveket, nemcsak emlékezetünket és asszociációs képességünket teszi próbára, nemcsak átemeli filmjébe a neki szűkséges elemeket, hanem mindig kiteszi az idézőjeleket is. Ettől a mű és
alkotója között távolság keletkezik, s bár
Mitta rokonszenvvel formálja hőseit, ez a
rokonszenv mindig parányi gúnnyal keveredik, a rendező alig észrevehetően mosolyog. Emlékezzünk csak a jelenetre,
amelyben Ibrahim kunyhóját feldúlják a
kéretlen látogatók, akiket a szerecsen igazi
vendégszeretettel fogad, s akkor Voltaire
jut eszünkbe, vagy a felvilágosodás ártatlan vadembere a civilizált világ szörnyű
útvesztőiben. Nem hiszem, hogy túlzás
lenne megtalálni a hasonlóságot Ibrahim
és kortársa, Candide között. Mulattató
naivitásuk, hitük a jóságban, felvilágosult
racionalizmusuk és romantikus érzékeny-

ségük mégis elnyeri jutalmát, úgy, mint a
valóságban soha.
Az idézőjelbe tett filozófiát hasonló
jellegű mese kíséri Ibrahim tulajdonképpen a legkisebb királyfi is lehetne, aki a
próbák után elnyeri a királylány kezét és a
fele birodalmat. Csakhogy furák ezek a
megpróbáltatások. Szembeszáll keresztapjával, Nagy Péterrel, mert a cár feleségül
akarja adni hozzá a szeretett lányt, s így
mintha akarata ellenére akarná boldogítani. Végül kiderül, hogy a cár "első pillantásra" tudta, hogy a fiatalok szeretik
egymást, csak egy kissé faragatlanul fogott
az ügy rendezéséhez. A fiatalok hasonlóképpen voltak, csak félreértették egymást.
Magyarán szólva nincs a filmben látványos
és éles konfliktus, az összeütközés nem a
cselekmény szintjén található, hanem valahol másutt, talán a rendező és a forgatókönyv között, talán a rendező és a filmművészet más irányzatai között.
Alekszandr Mitta halkan és megfontoltan beszél, ki kell nyitni a fülünket, ha
minden szavát hallani és érteni akarjuk.
A szereplők közül az Ibrahimot játszó
Vlagyimir Viszockij mellett ki kell emelnünk Alekszej Petrenko bőhumorú, régi
filmemlékeket karikaturisztikusan felidéző Péter cárját, a lusta szolgát játszó Iván
Rizsovot és a bűbájosan hamvas Irina Mazurkevicset Natasa szerepében.
Mitta ugyanolyan mesternek látszik,
mint korábbi filmjében, az eltérő tartalmi
és formavilág rnűvészetének széles skáláját
igazolja, a heterogén, vagy annak látszó
elemek homogén matériává változtatása
pedig szakmai felkészültségének remek
bizonyítéka
Kuczka Péter

PÉTER cAR ÉS A SZERECSEN (Szkaz pro to, kak car Peter ara pa zsenyíl) színes, szovjet, 1977.
R: Alekszandr Mitta, F.: Puskin befejezetlen elbeszéléséből Julij Dunszkij, Valerij Frid, A. Mitta, O.:
Valerij Suvalov, Z.: Alfred Snitke, Sz.: Vlagyimir Viszockij, Alekszej Petrenko, Irina Mazurkevics
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K mint Klein úr
losey: Klein úr
történet) Monsieur Klein párizsi rnűkereskedő élete akkor vesz kafkai fordulatot, amikor a postás becsúsztatja lakásának ajtórésén a Zsidó Értesítót. A családját XlV. Lajosig visszamenően franciáktól
és katolikusoktól származtató Klein úr
először tévedésre gyanakszik. De hamar ki
kell zárnia azt a lehetőséget, hogy a nevére
és címére érkező lap egyszeri véletlen műve, hiszen szerepel az előfizetők listáján. A
rendőrségen megtudja, hogy van egy névrokona. {gy már minden világosnak látszik. De a másik Robert Klein fölkutathatatlannak bizonyul. Volt címén kiadó szobát hirdetnek, új címét senki sem tudja.
Klein úr nyomozni kezd. De nemcsak
hogy nem jut előre, hanem furcsa módon
minduntalan önmagába botlik. Mintha valaki áttestálta volna rá a személyazonosságát. Levelek, tárgyak, személyek nyomán
igyekszik megtalálni a másik Kleint, de a
(A

36

nyomok vagy eltűnnek a semmiben, vagy
visszavezetnek őhozzá, a saját lakcímére.
Sőt, a saját személyiségéhez. Először
még csak úgy tűnt {öl - másoknak -,
hogy hasonlít a másik Kleinre. Később
mintha már egyre inkább azonos volna
vele. Egy fényképről például (amelyen a
"másik" Klein arca elmosódott) kiderül,
hogy amannak volt egy farkaskutyája - és
a farkaskutya egy napon Klein úr mellé
szegődik, vele is marad. Aztán a fény képen látható egy lány, de amikor Klein úr
megpróbálja megkeresni, kiderűl, hogy
mindenki más néven ismeri - bárki lehet
ez a lány, akár Janine is, akivel most éppen együtt él. (Janine a film elején a
Moby Dicket olvassa, és amikor Klein úr
először jár névrokonának volt lakásán, a
polcon ott fekszik ugyanez a könyv.)
A nézőn lassan szorongás vesz erőt.
Percről percre elbizonytalanodik. Léte-

zik-e egyáltalán a másik Klein? Vagy egyszeruen Robert K. tévelyeg a kafkai útvesztőben, a kiismerhetetlenné idegenedett világban, az elszemélytelenedett emberi és társadalmi viszonyok között?
(A történet háttere) A kafkai útvesztő
mögött nem hanyagolhat juk el a történet
hátterét. Losey (Franco Solinas forgatókönyvéből készített) filmje azáltal lép túl
a Kafka-parafrázison, hogy megnevezi a
konkrét, történelmi fenyegetést, a fasizmust.
Mindjárt az első jelenetben egy Mengele-típusú orvos rassz-vizsgálatát látjuk,
és bár a hideg tárgyilagosság hátborzongató kegyetlenségével induló képsorról kiderül, hogy "csak" összeírás zajlik az elöljáróság részére, a fasizmus fenyegetése ettől kezdve jelen van.
1942 január: a megszállt Franciaország
németekkel együttműködő hatóságai készülnek a deportálásokra. Losey csaknem
olyan technikával montírozza a cselekmény képsorai közé a párizsi zsidók deportálásának előkészületeit, mint ahogy a
hirdetések - vetítés közben alig észrevehető - kockáit bevágják a filmszalagba.
Ez a módszer arra épül, hogy az appercipiálatlan képek is elraktározódnak tudatunkban, és pszichológiai hatást váltanak
ki Losey filmjében először csak tárgyalóasztalnál helyet foglaló, sötétruhás hivatalnokokat látunk egy szemvillanásra. Nem is
értjük, hogyan került ez a pillanatkép a
filmbe, fogalmunk sincs, mi célt szolgál,
mégis szorongunk tőle. Negyedóra múlva
- ugyanilyen váratlanul és ugyanilyen rövid ideig - óriási betűtranszparenseket állítanak föl egy stadionban vagy lóversenypályán. Még később Párizs térképét osztják be körzetekre egy hivatali szobában.
Most már tudjuk, miről van szó. Azután
lepróbálják az akciót: mérik az időt, amíg
a rendőrkocsik a "színhelyekre" érnek és
vissza. Végül pedig látjuk az "előadást": a
stadionban összegyűjtött zsidókat bevagonírozzák a haláltáborok felé ...
Ezek az egymástól távoleső, összefüggéseikben lassan kibontakozó képek a
brechti V-effektus mintájára működnek.

Arra kényszerítenek, hogy lépjünk ki a
cselekményből, és vegyük észre, mi történik valójában a dolgok felszíne mögött.
Ez az. amire Klein úr képtelen.
(A történet morálja és pszicholágiáia)
Monsieur Kleinnek előbb-utóbb éreznie
kell, hogy a bőrére mehet a játék. Monsieur Klein éppen egy értékes németalföldi
festményt vesz nevetséges áron egy külföldre menekülő zsidótól, amikor először
kapja meg postán a hitközség lapját. De
Monsieur Klein ősi, elszászi francia család
sarja, van pénze, luxuslakása, kitartott ja,
szeretője - mi baj érhetné? A rendőrség
ugyan fölfigyel rá, mert a "másik" Klein
volt lakásán megtalálták a névjegyét ...
de hiszen ő maga tett bejelentést a rendőrségen, hogy tisztázzák ezt a nevetséges
félreértést. Igaz, hogy a rendőrségen úgy
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fogadják, mintha valamiben bűnös volna,
dehát ezt meg lehet érteni ... Elvégre az
"igazi" Klein egyelőre eltűnt. Monsieur
Klein tehát elkezd nyomozni, és a nyomozás lassanként a rögeszméjévé válik.
Közben értesítik, hogy szerezzen be igazoló iratokat, és ő meg is teszi ügyvédbarátja révén a megfelelő lépéseket, de
mintha ez csak másodlagosan volna fontos
a számára.
Valami
konok
lázadás-féle alakul
ki benne, de nem a törvény ellen,
amely az "igazi" Kleint sújtaná, hanem a
sors ellen, hogy összetévesztik valakivel.
Ki is mondja: "Nem a törvényt vitatom,
de rám nem vonatkozik. Nem akarok más
helyett fizetni." Még valami hősiesnek
tűnő makacsság is van benne, ahogyan ragaszkodik a saját személyazonosságához ,
és kizárja azt a lehetőséget, hogy azonos
lehet "azzal" a Kleinnel. Losey remekül
mutatja meg az individuális hősiességnek
ezt a meddő voltát abban a groteszk jelenetben, amikor (a "másik" Klein lakásán
talált kottából) a dühöngő rendőrök füle
hallatára végigzongoráztatja az Internacionálét - persze nyilvánvalóan fogalma sincs
róla, hogy ez a dallam mi fán terem.
Természetesen nem lehet kétségünk
afelől, hogy Losey a polgár történelmi
vakságáról és egocentrizmusáról szól. A
primitív ösztönlény Janine is undorodva
fordul ki a zsidógyalázó kabaréból, ami38

kor a már zsidógyanúba keveredett Klein
úr még jól érzi magát a röhögő német
tisztek és antiszemita franciák karéjában.
Nem zárhatjuk ki egészen annak a lehetőségét, hogy éppen ezzel akarja bizonyítani
"hovatartozását", de a továbbiak azt rnutatják, hogy Klein úr nem ez az alja-kategória, csupán a közömbös polgár. (Ellenkező esetben valószínűleg nem érdekelné
Losey-t, és nem "érdemelné ki", hogy végül áldozatnak tartsuk. Hogy milyen áldozatnak, az más kérdés.)
Klein úrnak végül is majdnem sikerül
találkoznia a " másik " Kleinnel. Amikor
még azt hiszi, hogy névrokona meghalt
egy Gestapo elleni merénylet során, hajlandó az ügyvédje által szerzett hamis papírokkal külföldre szökni. De egy epizód a
vonaton, úgy tetszik, megfejti a "másik"
Klein titkát: máig ott lakik régi lakásában, s csak éjszaka jár haza. Klein úr leszáll a vonatról, ám még rnielőtt találkozhatna alteregójával, ügyvéd-barátja (akinek elárulta a titkot) följelentést tesz a
rendőrségen. Klein úr szeme láttára hurcolják el a "másikat", és hősünk most
valóban emberi gesztussal válaszol - él történet során először és utoljára. Fölpofozza
ügyvéd-barátját.
Másnap aztán ismét a helyzetükre vakok magabiztos fölényével mutatja fel hamis útlevelét, amikor érte jönnek, hogy a
gyűjtőhelyre vigyék.

(A történet előadásmódja) Még itt, az
utolsó pillanatban is (Klein úr lakásán általában tizenkettőt mutat az óra, ami a
részletekre gondosan ügyelő Losey-nál
nem lehet véletlen) arra kell gondolnunk,
hogy követni akarja a "másikat", találkozni akar vele. Még mindig ettől várná az
igazolást, a "tévedés" tisztázását? Vagy
most már vállalja a sorsát? Nem valószínű. Az autóbuszon, amelyre az összegyűjtött zsidókkal együtt őt is fölszállítják, nyugodt hangon közli, hogy tévedésből van itt. Akkor sem árul el különösebb
izgalmat, amikor kidob az ablakon egy
cédulát, föltehetően az ügyvédnek szóló
üzenettel ... Losey szinte az abszurditásig
fokozza Klein úr makacs ragaszkodását
személye sérthetetlenségének illúziój ához.

rető kajánságával figyeli a hurok szorulását a férfi nyaka körül, ahogy Pierre, az
ügyvéd (Michel Londsdale) tárgyilagos
részvétlenséggel segít, és hasznot húz belőle - mindez rendezői remeklés. A képek
kiegyensúlyozott nyugalma, harmóniája,
szépsége is hozzátartozik a miliőrajzhoz:
egy kivilágított kastély nagytotálja havas
park hátterében, egy arisztokrata összejövetel halk eleganciája, egy titokzatos
hölgy (Jeanne Moreau) éjszakai látogatása,
egy távolodó alak a havas kerti úton ...
Gerry Fischer emlékezetem szerint csak
egyszer cseréli föl a statikusan lerögzített
kamerát a mozgékony kézikamerával: amikor bevezeti Klein urat a kastély idegen
világába.
(A történet vége) Klein úr a stadionban.
Tanácstalannak látszik, de nem különösebben izgatottnak. Körülötte tülekedés,
családok bőröndökkel.
terrorlegények
gyerekeket szakítanak ki anyjuk karjából.
Hangszórón
neveket
olvasnak
be.
" ... Robert de Klein ... " Egy férfi föltartja a kezét. Klein úr elindul feléje. A
lelátóról az ügyvéd az igazoló papírokat
lobogtat ja. A tömeget egy kijárat felé terelik, Klein úr tehetetlenül velük sodródik.
Rácsukódik a vagon ajtaja ...

Alain Delon meglepően alkalmasnak
mutatkozik a tehetős polgár szemellenzős
önelégültségének ábrázolására. Delonban
egyébként is van valami szürke semlegesség, most valósággal elszemélytelenedik,
bizonyítandó, hogy Klein urat nem annyira egyénisége, inkább életformája határozza meg. Ez a Klein úr ugyanakkor képtelenségnek véli, hogy összetéveszthető valakivel, aki - bármennyire hasonlít is rá nem lehet olyan, mint ő. Delon egyik legSemprun A nagy utazásának egyik hőse
emlékezetesebb pillanata a filmen, amikor
az étteremben elszalasztja a találkozást a azt mondja, hogy nem akar zsidó halállal
"másikkal", és meghallva a személyleírást, meghalni, "azaz nem hajlandó elfogadni,
amely pontosan őrá illik, a tükörben hitet- hogy a sorsa a testébe legyen írva ... csaklenkedve fordul szembe - saját képmásával. is annak érezte szükségét, hogy adott esetLosey a tőle megszokott pszichológiai . ben másfajta okot adjon a németeknek, ha
meg akatják ölni, nem egyszeruen azt,
feszültségteremtéssel adja elő a kafkai törhogy zsidó". Riccardo Fontana páter A
ténetet. A gazdag polgár környezetrajza tökéletes. Olykor mintha csak egyik pol- helytartó című Hochhuth-drámában magágári társadalomdrámáját látnánk, mond- ra veszi a zsidók sorsát, így az ő halála
juk, A baleset-et. Lenyűgöző a tárgyi és Auschwitzban nem "zsidó halál". Klein úr
emberi részletek ábrázolása - hűvös ele- nem akar zsidóként illetéktelenül megganciával, indulat nélküli föltétlen objek- halni, de mivel nem ismeri föl, hogy tivitással. Ahogy Janine (Juliette Berto) az mint őrá - bárkire rámutathatnak, és legösztönlények
érzékenységével megerzi
közelebb akármelyikűnkre sor kerülhet,
Klein úrban a jövendő áldozatot, ahogy
halála céltalan, értelmetlen és katarzis nélNicole (Francine Berge) az elhagyott sze- küli halál
KoltaiTam.
KLEIN ÚR (Mr. Klein) színes, francia-olasz, 1976.
R.: Joseph Losey, F.: Franco Solinas és J. Losey, O.: Gerry Fisher, Z.: Egísto Machy, Sz.: Alain
Delon, Michel Lonsdale, Jeanne Moreau
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Az a bszu rd kri m i rea litása
Pollack: A Keselyű három napja
Sajátos film Sydney Pollack-nak, a nálunk
is megérdemelt sikert aratott: A lovakat
lelövik, ugye? című film rendezőjének új
munkája. Már műfajának meghatározása is
bizonyos gondokat
okoz. Története
ugyanis nyilvánvalóan némi valóságalappal
bír, mégsem sorolható a "non fiction" kategóriába, hiszen a story teljességgel kidolgozott jdtékfilm-történet.
Ugyanakkor
nem tekinthető egyszerűen kalandfilmnek
vagy kriminek sem: túlságosan sok köze
van napjaink amerikaí valóságához, az
amerikai titkosszolgálatok legnagyobb hatalmú szervezetének, a CIA-nak valóságos
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helyzetéhez, módszereihez : ennek a filmnek már puszta elkészüléséhez, létrejöttéhez is bizonyos értelemben sajátos helyzetre volt szűkseg.
Azok a felismerések ugyanis, amelyek
az amerikaí társadalmat az utóbbi években
átjárták (hogy ugyanis a titkosszolgálatok
hallatlanul cinikus módon értelmezik megbízatásukat, hogy működésük során semmibe veszik a polgárjogokat stb.), nem
csupán inspirációt, de objektív lehetőséget
teremtettek ennek a kemény, igazmondó,
s végül mégis bizonyos amerikaí i1lúzióba
menekülő filmnek az elkészülésére.

Ilyen értelemben tehát A Keselyű háegyfelől rendkívül izgalmas krimi, amely a feszültségteremtés és feszültségtartás magasiskoláját mutatja be, s ily
módon nézhető "egyszerű" bűnügyi filmként is - másrészt valóságtartalmának
alapjaival korunk Amerikájának egy politikailag-társadalmilag nagy fontosságú kérdését tátja elénk döbbenetes hatással.
A történet derekáig szinte az abszurditás birodalmában
érezzük magunkat: valamiféle. kommersz sci-fi-történet kellős közepén. A könyvtárnak álcázott, hipermodern komputerekkel és biztonsági berendezésekkel felszerelt New York-i CIA-rezidentúrára jól szervezett, álcázott kommandócsoport tör be: pillanatok alatt,
hideg szakmai=rnesterségbeli
rutinnal
megölnek mindenkit, akit ott találnak, az

rom napja

öregedő irodafőnöktől kezdve a titkárnőig, s a csinos kis ázsiai származású számítógép-kezelő lányig...
Egyvalaki menekül csak meg: Keselyű, a fegyelmezetlen
ifjú "olvasé-ember"
Azért hívják így,
mert feladata szerint regényeket, bűnügyi
történeteket kell olvasnia különböző nyelveken: hátha rájön valami használható
trükkre ... Vagy éppen arra, hogy valamiképpen kiszivárgott valamelyik titkos ötlet. Keselyű nyugtalan fiatalember: most
sem a szabályos kijáratot használta, amikor ebédelni távozott, hanem a hátsó ajtót. Távozása így kerülte el a lesben álló
kommandócsoport vezetőjének figyelmét:
a roham villámcsapásszerű gyorsasággal
akkor indul meg, amikor ő éppen nincs
jelen, s csak akkor ér vissza, amikor
munkatársai már holtan hevernek a feldúlt
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irodában, s a gyilkosoknak már hűlt he- vény társaság" igazgatótanácsa valójában a
lyük ...
CIA egyik központi koordináló-szerveMár a történet elején gyanús a nézőnek zete. Ott határozatokat hoznak Keselyű
a végtelenül pontos előkészítés: ahogyan a minél biztosabb és minél gyorsabb kézre
támadók egy luxusautóban várakozva, egy kerítésére.
névsorból szép sorban kipipálják a
Ettől kezdve a néző már tudja, hogy
,,könyvtárba" érkező alkalmazottak ne- Keselyű saját szervezetével áll szemben.
veit. Pontosan ismernek mindenkit: min- Csak Keselyű nem tudja: ám a fejlemédenkinek a személyleírása is ott van. A nyek lassan őt is ráébresztik . .. Fokról
néző kissé fölényesen mosolyog: ugyan fokra ébred rá, hogy azok, akik barátait és
már, ez csak filmekben, csak krimikben társait leölték, és azok, akik most az ő
létezik! Hogy az ellenfél ilyen pontosan nyomában vannak, s rövidesen őt is megismerje egy titkosszolgálati rezidentúra al- ölik - ugyanazoktól kapták parancsaikat,
kalmazottait!
akiket ő időről időre új utasításokért telefonon
próbál elérni Ettől kezdve az izgaA forgatókönyv s a rendezés tökéleteslom
forrása
- az üldözés sikerének vagy
nek mondhat ó hatáselemzéssel dolgozik.
sikertelenségének,
valamint az elektroniMert a nézőben a következő pillanatban
kus
berendezések
elbűvölően
"trükkös" és
az is felvillan: ilyen pontosan csak maga a
ugyanakkor
érthető
végeredrnényű
műszervezet ismerheti önmagát! Aztán az
ködtetésének
bemutatásán
kívül
egy
átember elhessenti magától az abszurd ötlefogóbb,
nagyobb
kérdés:
a
miert?
tet ...
Nyilvánvaló, hogy a történet által állíPontosan ezt akarja a rendező. A gyatott,
tényként prezentált alapszituáció nú, amely egy másodperc tört részére felhogy
tudniillik a CIA hidegvérűen legyilbukkant a tudatunkban, ismét elsüllyed, s
később lassan, mint az alattomosan növek- kolja saját embereit, s hajtóvadászatot indít az egyetlen ember ellen, aki a csoportvő fogfájás, kezd erősödni bennünk.
ból véletlenül megmenekült - olyan abAmint Keselyű, a hidegen előkészített,
mesterien kivitelezett
tömegmészárlás szurdnak tűnik. hogy csak valami nagyon
egyetlen, "műhibaként" életben maradt kézenfekvő, vagy végtelenül meggyőző
célpontja cselekedni kezd, szinte még alig magyarázat lesz elfogadhatóvá.
tudjuk, ki kicsoda. S hogy egyáltalán miÉppen ezen a ponton azonban a forgaről van szó?
tókönyv nincs azzal a mesteri pontosságCsak nem azt akarják nekünk bebeszél- gal konstruálva, amely egyébként magáni, hogy egy idegen hatalom ügynökei,
nak az üldözésnek a bemutatását, s e fovagy egy gengszterbanda tagjai ilyen mó- lyamat részleteit, realizmusát jellemzi. A
don képesek "kilőni" a CIA New York-i CIA felső vezetésének igazi indokai rezidentúráját? !
amelyek miatt egyik részlegének könyörKeselyű pontosan a szabályzatok sze- telen "amputálását" tartotta szükségesnek
rint viselkedik. Elrohan egy nyilvános tele- - csupán elmosódottan, homályosan,
fonfülkéhez, felhívja Langley-t, a CIA szinte dodonai módon jelennek meg előtwashingtoni központját, s kódszámának
tünk - s csupán dialógusokban. Az illetészabályos közlése után jelenti a történtekes igazgatóhelyettes és Keselyű között
ket. Felső kapcsolata, akit a CIA gyakor- egy beszélgetés arra utal, hogy a CIA valalata szerint személyesen nem ismer, utasít- miféle közel-keleti sakkhúzásáról értesülja, hogy honnan és mikor fogják "beszállí- hettek a rezidentúra munkatársai (s éppen
tani" a központba, helikopteren.
Keselyűnek egy véletlen felfedezése réA területileg illetékes igazgatóhelyettes
vén), amely - ha sikerült volna azonosítabeszámol a fejleményekről egy óriási kon- niok, hogy az értesülés mire vonatkozik, s
ferenciateremben: nem kétséges a néző ha kiszivárog - életfontosságú amerikai
szemében, hogy az "Öt Kontinens Rész- érdekeket érinthetett volna (l)
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Ezen a nem lényegtelen ponton tehát a
történet nem eléggé meggyőző. Ezt az intellektuális tisztázatlanságot azonban a
film mesteri emocionális hatásokkal fedi
el, teszi szinte felismerhetetlenné. A forgatókönyv vonalvezetése ugyanis nem élezi
ki a "miért" kérdését annyira, hogy az
arra adott hiányos válasz ténye zavaró lehetne. Ehelyett az alaphelyzet irtózatát
emeli ki: azt, hogya magányos üldözött
épp azoktól vár (eleinte gyermeki bizalommal) segítséget, akik eltaposni akarják,
- méghozzá szinte semmiért.
Ez a "szinte semmi" azonban a CIA
főnökei szerint Amerika főbenjáró stratégiai érdekeinek sérelme - ha mégoly valószínűtlen, mégoly távoli is.
A filmbéli "Öt Kontinens Részvénytársaság" igazgatótanácsa nem az árulást, hanem az indiszkréció puszta lehetőségét előzi meg a bérgyilkosok akcióival. Ilyen értelemben a CIA valcságos mentalitását és
munkarutinját állítja pellengérre a film,
nem lebecsülhető bátorsággal.
Hatásához az is hozzátartozik, hogya
Keselyűt alakító Robert Redford ma Amerika első szárnú férfi-sztárja, Faye Dunaway szintén a népszerűségi listák élén szerepel, s az egyik bérgyilkost Ingmar Bergman állandó sztárja, az ezúttal is remek M.
von Sydow alakítja. A kitűnő színészi játék, a pontos tempóérzék, a legjobb érte-

lemben "szakemberi" rendezés biztosítja a
sikert. A honi, amerikai bemutató útját
pedig egy honi, amerikai illúzió, illetőleg
az annak tett engedmény teszi "simává"
A film végén ugyanis a cinikus, bűnös
összefüggéseket felismerő Keselyű végképp szakít a CIA-val, s búcsúszóul fenyegetően mondja a főnöknek:
- Mindent e/mondok nekik ..
A beszélgetés a New York-i utcán zajlik, s Keselyű-Redford a közelben szikrázó
üvegpalota, a New York Times székháza
felé int ...
Azaz, a nyilvánossághoz, a "sajtó hatalmához" fordul védelemért. A film befejezése azt sugallja: ott alighanem meg is
kaphatja ezt a védelmet. (A Watergate-ügy
óta a "sajtó mágikus hatalma" az amerikai
nemzeti büszkeség tárgya).
A valóság töredéke viszont, hogy a
kongresszus egyik legutóbbi CIA-vizsgálata megállapította: a titkosszolgálat esztendőkön át több ezer "együttműködő"
újságírót rendszeresen pénzelt.
Ha Keselyű-Redford "valóságosan" is a
sajtóhoz fordult volna, vajon nem érte volna el a CIA hosszú keze?
De ez már nem a film kérdése, hanem a
miénk. A film véget ér ott, ahol KeselyűRedford megindul a szerkesztőség kapuja
felé ...
Geszti Pál

A KESELYŰ HÁROM NAPJA (Three days of the Condor) színes, amerikai, 1975.
R.: Sydney Pollack, F.: Lorenzo Semple, David Rayfiel, Z.: Dave Grusin, O.: Owen Roizman, Sz.:
Robert Redford, Fay Dunaway, Cliff Robertson
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VISSZHANG

Kérdezzük meg agyerekeket?
Meditáció a gyermek- és ifjúsági filmekről
A felnőttek filmet készftenek a gyermekeknek - azt hiszem, ez a pontos meghatározás. Talán az lenne az "ideális", ha a
gyerekek maguk készítenének filmet maguknak, ennek hiányában mindössze megpróbáljuk kitalálni, mit szeretnének látni,
és utána megkérdezzük, tetszett-e. A gyermek a legkiszolgáltatottabb közönségréteg, mert a kritikákat is felnőttek írják, a
jutalmazás-büntetés
valamennyi szempontját felnőttek képviselik a gyermekek
számára létrehozott
művek alkotóival
szemben. Mindezt azért bocsátom ilyen
óvatosan előre, mert magában a gyermekés ifjúsági irodalomban sem egykönnyen
tisztázható kérdés, mennyiben és meddig
alkalmazott irodalom a gyermekirodalom;
vajon a didaktikus célkitűzések milyen
mértékben befolyásolják az adott mű színvonalát. Többnyire ugyanis az a helyzet,
hogy a legjobb gyermekirodaImi művek
nem is gyermekeknek születnek, hanem
"csak úgy", az előző korok felnőtteinek
írt művek (Robinson, Gulliver, Don
Quijote) adaptált változatban ifjúsági
könyvként élnek tovább.
A jó ízlésű, művelt gyermeket és felnőttet voltaképp nem sok választja el a műélvezetben, csupán a felvehető információmennyiség különbözik; tehát ha tetszik,
nem is minőségi, inkább mennyiségi különbségekről van szó, Egy ifjúsági írónak
(és gondolom, egy ifjúsági filmírónak is)
körülbelül annyit szoktak tanácsolni, ha
magától nem tudná, hogy műve ne legyen
bonyolult cselekményű, ne legyenek ben44

ne ellentmondásos figurák (pl. rokonszenves negatív hős), tartózkodjon a pesszimista kicsengésű tartalomtól, és kerülje az erőszakos (szadista), valamint a szexualitással
kapcsolatos (pornográf, erotikus stb.) jelenetek ábrázolását. Ez látszólag egyszerű és
logikus követelmény, a megvalósítás néha
mégis nagyon nehéz, mert az óhatatlan
egyszerűsítés gyakran primitivizáláshoz vezet, s még jobbik eset, ha legalább minden
epika ősforrása, a mese kerekedik ki belőle.
A mese fogalma és igénye középponti
jelentőségű ezen a területen: életkori sajátosság, hogy a gyerek a csodálatos (és logikátlan) fikciót szinte minden mennyiségben képes fogyasztani. A gyerekek többsége meglehetősen konzervatív, vagy
mondjuk úgy, hagyományőrző: egy vala-mirevaló történetben kell hogy előforduljon király, királykisasszony, vasorrú bába,
táltos, sárkány és a többi; az európai és
észak-amerikai mese-ízlést leginkább a
Grimm-mesek világával lehet megközelíteni, vagy némiképp intellektualizált formájában az Andersen-mesékkel. Ehhez az
alapképlethez járulnak az egyes országok
és nyelvek népmesei elemei, motívumai:
ebből a kelléktárból generatív úton végtelen számú, lényegében kielégitő rninőségű
mesét lehet írni és leforgatni. Népszerűségben első helyen valószínűleg előkelő helyen állnak az állatmesék; gondolom, a
világ összes televíziójának meseprogramjában legalább ötven százalékot állatmesék
adnak.

Palásthy György: Hahó, Öcsi
Másik érdekes jelenség a rajzfilmek népszerűsége, bár itt (is) felvetődik a kérdés,
nem a felnőtt ízlés erőltetéséről van-e inkáb b szó, mint a gyermekek absztrakciós
képességeinek fejlődéséről. Hiszen - és
ezt állandóan hangsúlyozni kell -·a gyermek "mindenevő", azt nézi, amit engednek nézni, amit "neki" szánnak a felnőttek, amikor a képernyő elé ültetik, vagy
amikor elviszik a moziba.
Gondolom, a filmgyári forgatókönyvek
elfogadásánál ugyanúgy felmerül egy
újabb szempont, akárcsak a könyvkiadásnál, amely megint jellegzetesen felnőtt
szempont: modern, "mai" mesét, történetet kell írni, filmre vinni. Mutassa a mű
mai életünket, gondjainkat, örömeinket,
de persze gyermekek számára stilizált módon. S ha már "mai" a mese,szerepeljenek benne a gyerekek, mert akkor a nézői
olvasó könnyebben azonosul a művel.
Ez egyébként nem feltétlenül igaz, mert
megfigyelésem szerint a gyerekeket zavarja a valódi - gyermeki - élethelyzet korlátozott lehetőségrendszere : a "valódi"
gyermek igen nehezen kerülhet meseszituációba, mindig kell valami kiagyaltság,
amely a gyermekszereplőket igazi konfliktushelyzetbe hozza. Ez két alapsémában
testesülhet meg: vagy a Jó Gyerek(ek) harcol(nak) a Rossz Gyerek(ek) ellen, vagy a
Rossz Felnőtt(ek) ellen, hogy végül természetesen a kiscserkészi-úttörői igazság győzedelmeskedjék.

A gyermekfilmek felnőtt készítői azonban gyakran megfeledkeznek arról, hogy a
gyermekfilmek dramaturgiájának nem szabad lényegében különböznie a felnőttfilmekétöl.

Vagyis a didaktikus
mondanivaló,
vagy a szép fényképezés nem pótolja
a fordulatos cselekményt, amelynek mindvégig feszültséget kell teremtenie, és fenn
is kell tudni tartani ezt. Ahol a felnőtt
néző unatkozni kezd, ott valószínűleg a
gyerek is fészkelődni kezd, s ha a film
befejezése már kezdettől fogva sejthető,
akkor ez a gyermeknéző élményét is csökkenti.
A magyar gyermekfilmek általában dicséretesen kerülik a szirupos érzelgősséget,
gügyögest és álromantikát, vagyis nem követik a bevált amerikai gyermekfIlm-receptet, sokkal inkább tüntetnek iróniájukkal,
realizmusukkaJ és korhoz kötődésükkel. A
magyar gyermek- és felnőtt néző emlékeiben mégis ott vannak az olyan filmek,
mint az Oz. a csodák csodája (Oz, a nagy
varázsló), vagy a Walt Disney-filmek, és modorukban készült utódaik, amelyek az
amerikai filmtechnika minden elképzelhető kellékével csak és csupán szórakoztatni
akarják a nézőt, nem realízmussal és di.•
daxissal, hanem látvánnyal és cselekménnyel, vagyis mesével, s az érzelmes és
optimista (és naiv) tanulság mintegy mellesleg szűrődik le, hiszen a jóságnak itt is
feltétlenül győzedelmeskednie kell.
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Révész György: Két pont között a legrövidebb görbe
A magyar tévé- és mozifilmek alkotóinak is nyilván időnként eszükbe jutnak
ezek a siker-receptek, de gondolom egyebek is, és az évi egy-két gyermek- és ifjúsági filmet sokféle szempont alapján választják ki, a biztonság kedvéért többnyire
már könyvalakban megjelent rnű alapján.
Vagyis a magyar gyermek- és ifjúsági
filmek döntő többsége (ellenpéldát én
nem ismerek, de bizonyára van ilyen) egy
már sikeresnek bizonyult regény vagy novella adaptációja. Ebben rejlik részben e
filmek ereje és gyengesége is. Az epikus
háttér többnyire a képszerűség, a közvetlen filmszerű kifejezés, a szellemesség és
könnyedség rovására érvényesül. Ha klaszszikus ifjúsági műről van szó (mint A Pál
utcai fiúk), akkor az eredeti mű jelentősége hat nyilván fékezőleg és megkötőleg,
élő szerző esetén pedig, ki tudja, talán az
élő szerző iránti tisztelet és barátság.
Az .adaptáció veszélyeit jól kikerülö filmek általában a terrnészetfilmek; mindannyian szívesen emlékszünk a Gyöngyvirágtól lombhullásig 'sikerére; s a terrnészetfilmek meleg humanizmusa rejtőzik a
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Fekete István regényeiből készült filmekben is (Tüskevdr, Ballagó idd}; gyakorlatilag Fekete István valamennyi műve kiindulópontul szolgálhatna egy-egy új filmnek, (emlékezzünk csak a Bogáncs-ra!), de
mihez kezdjen a rendező a Vuk, a Kele
vagyalutra
bensőséges állatszemélyiségábrázolásával és az író szelíd elmélkedéseivel, amelyeket nehéz lenne puszta narrációval újraalkotni Ezekben a ftlmekben a
meleg líraiság az uralkodó elem, s természetszerűleg ez érvényesül a Móra Ferenc
műveiből készült adaptációkban is, jelesül
a Kincskeresd kisködmön-ben. Ezek a művek filmre vive azonban egyúttal történelmi filmek is- háttere mindnek az a szerencsére elsüllyedt, legendás nincstelenség,
amely megkönnyezteti velünk Móricz Hét
krajcár-ját, de amelyre feltehetőleg a mai
gyerekek ugyanolyan idegen együttérzéssel tekintenek, mint valamelyik szívszorítóan érzelmes Andersen-rnese filmváltozatára.
Az adaptációk egyik legizgalmasabb
problémája éppen az, hogy nemcsak a rendező, hanem a néző is ismeri az alaprnűvet; vagyis megvan róla az előzetes esztéti-

kai élménye, főhőseinek kialakít ja belső,
inentális ideáltípusát, s ehhez az ideáltípushoz képest csaknem minden esetben
csalódást okoz a film. Csalódást okoz, s
így lehetetlenné teszi az azonosulást.
Ha egy May Károly-adaptációban Old
Shatterhand, egy Verne-filmben Némó kapitány vagy éppen Sztrogoff Mihály ellenszenves, tenyérbemászó képű alakként jelenik meg, akkor úgy érezzük, gyermeki
álmainkat tépázták meg; éppen úgy, mintha a Tündér vagy a Királykisasszony csúnya alakban kerülne a filmvászonra, egy
téves rendezői látomás vagy felismerés
eredményeként. Ezekben a filmekben tehát különös jelentősége van a jó szereplőválasztásnak; itt a művészkedés vagy a kísérletezés pontosan azért nem engedhető
meg, mert az alapmítoszt mindenki, még a
gyermekek is, túlságosan jól ismerik. Többek között ez lehetett az oka, hogy a
Csongor és Tünde tévéfilm-változata oly
kevéssé elégítette ki a - többnyire felnőtt
- nézőket.
Részben ez lehetett az oka annak,
amiért a Lúdas Matyi c. színes rajzfilm
jóval kevésbé tetszett nekem. Klasszikus
alaprnü átdolgozását mindenképpen hamisításnak érzi a más feldolgozásokat is ismerő felnőtt, s itt, ebben a filmben valamilyen Walt Disney-reminiszcenciaként - a Liba (nem a libák!) vált az igazi
főszereplővé; a dramaturgiai tét pedig a
szép színekben és a kellemes mesélgetésben eltűnt valahol: a cselekményvezetés
lelassult és érdektelenné vált.
Hasonló sorsra jutott korábban a János
vitéz is, csak ott a merészebb rajztechnika
jóvoltából könnyebben elfogadtuk az újszerű értelmezés (vagy látomás) lehetőségét.
Ha változtatnak, akkor annak csak
dramaturgiai oka szabad hogy legyen
(vagyis, hogy a film izgalmasabb á váljék),
mint ahogyan A csizmás kandúr című japán rajzfilmet szívesen és izgalommal lehetett végignézni, bár csak nyomokban hasonlított a Grímm-mesére.
A felemás módon feldolgozott mesemítosznál kedvezőbb az az eset, amikor
viszonylag kevéssé ismert alaptörténetet

Palásthy György: Tótágas

dolgoznak fel, a maiságot és a hagyományos mese-elemeket ötvözve, mint a
Hahó, Ocsi, vagy a Hahó, a tenger. Ezek a
filmek általában jól vegyítik mindazt, amit
a magyar gyermek- és ifjúsági filmek követelményként
megjelölhetnek hagyományos alapon: a reális hátteret, a meseszerűséget, s a kettő meseszinten hihető elegyítését.
Az egész gyermekfilm-probléma megítéléséhez hozzátartozik persze az is, hogy a
filmszakma - csakúgy, mint a gyermekirodalom esetében a könyvszakma - nem
méri azonos mércével a műfajt, sőt mi
több, gyakran egyáltalán nem méri. Így a
gyermek- és ifjúsági műfajok művelői egyfajta kényelmes és kellemetlen területenkívüliséget élveznek, amely gyakran a gettóhelyzettel egyenlő. Gyermekfilm esetén
már maga a szándék olyan tiszteletreméltó, hogy vagy elmarad a kritika, vagy csupán a téma ismertetésére szorítkozik, mint
általában az· "alkalmazott'" irodalomnál
és filmnél.
Vegyük például a Tótágas című filmet,
amelyet Palásthy György készített. A
gyermekfilm-musical Esztergom panorá47

Markos Miklós: A csillagszemű
más kisvárosi képeivel, a gyerekek színpompás ruháival és a képek mozgalmasságával együtt - fáradtan és unalmasan hatott, sem igazán a felnőtteknek, sem igazán a gyerekeknek nem szólt, mert mondanivalója, hogy sem felnőttek, sem gyerekek nélkül nem igazán élet az élet, világ a
világ, legfeljebb egy hároméves gyermeket
érinthetne az újdonság erejével. Minden
művi volt ebben a filmben, nemcsak az
alaphelyzet. még a gondosan összetépett
(és később szétszórt, majd összesepert)
szemét is.
Persze, a Tótágas-tól kár lenne hitelességet kérni, hiszen kitalált helyzetre épül, de
az ötletet, a képzeletgazdagságot annál inkább számon lehetne kérni tőle. Fordított
a helyzet a Két pont között a legrövidebb
a görbe című ifjúsági filmmel, amelynek
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rendezője, Révész György megpróbált
némi hitelességet és társadalombírálatot is
lopni a filmbe, ismét csak kétes eredménynyel. A somsabátonyi gyerekek elhatározása, hogy híressé teszik ezt a kevéssé ismert kis falut, amely egyúttal a nem éppen kispénzűeknek üdülőhelyül is szolgál,
bizonyos érdeklődest kelt a nézőben, a
gyerekek közös erőfeszítése, hogya felnőttek rosszallása ellenére is felépítik a
régi kőbánya kisvasútját, ötletként is,
alapkonfliktusként is elfogadható, ahogyan az is messzemenően realista nézőpontra vall, hogyakisvasútból
a végén
nem lesz semmi. A karikírozás azonban a típusalkotás helyett - olyan mértékben
helyt kapott a gyennekftlmekben, hogy
itt is néző legyen a talpán, aki valóban
elhiszi a helyzetet és a figurákat.

A Két pont között-et mégis dicsérnünk
kell, mert legalább megpróbált nyomokban érvényesíteni egy olyan dramaturgiát,
amely nélkül valójában felnőttfilmek sem
készülhetnének,
csakhogy a felnőttfilmeknél jobban érvényesül az unalom szabadalma, amely fennkölt "művészfIlmet" sejtet. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogya
gyermek- és ifjúsági filmnek szükségképpen kerülnie kell azokat a drasztikus elemeket, amelyek a felnőttek világát olykor
jellemzik, s ez a szükséghelyzet már eleve
lecsökkenti a cselekmény valódi jelentőségét.
Itt csak a jellemek előzetes kimunkálása
segíthet, legalább olyan gonddal, mintha
felnőtt filmet készítenének, ez a munkafázis azonban a legtöbbször elmarad, s a
film alapjául szolgáló művek többsége is
éppen ezen a ponton hagy a legtöbb kívánnivalót: magyarán a sematizmus itt
még mindig, sőt válatozatlanul kísért.
Mintha a sémákban gondolkodás a gyermekek jellemzője volna, mintha a primitivizálás a gyermekeknek tett engedményként lenne értékelhető.
Amikor most rátérek a legújabb ifjúsági
film, A csillagszemű elemzésére, amelynek
ürügyén elmondhattam az eddigi gondolatokat is, némiképp zavarban vagyok, mert
ez a film sok tekintetben jobb, mint az
említett művek, de a tünetek mégis nagyjából ugyanazok. "Végre ízléses kalandfilm!" - dicséri már címében is egyik hetilapunk cikke Markos Miklós filmjét.
Izléses, persze, csakhogy mihez képest?
Hiszen magyar kalandftlm - kifejezetten
annak készült - nem sok van összesen
sem, ifjúsági kalandftlm pedig még kevésbé. Kolozsvári Grandpierre Emil regénye
1954-ben jelent meg először, azóta már az
ötödik kiadást is a kezünkben tarthat juk ,
mégsem hinném, hogy A csillagszemű története sokak által ismert volna. A népmesei ízű, naiv-realista regény keletkezésének
ideje meglehetősen jellemző még e tisztes
szándékú és szép stílusú, de valljuk meg,
kicsit bőbeszédű munkára is.
Amit állít, az nem sokkal több, mint a

jóval szerényebb terjedelmű Lúdas Matyi:
a tisztaszívű, igazságérzettel rendelkező
parasztlegény (jelen esetben Kicsi Jankó)
megvívja harcát a feudális Magyarországon, túljár Ambrus püspök (Döbrögi)
eszén, s példája a szegény nép lelkesítője
lesz. A Lúdas Matyi-rerniniszcenciák azonban a filmben is túlságosan élesen kiugranak: Ambrus püspök túlságosan (és túlságosan nyíltan) gonosz, Juraj Durdiak, a
csillagszemű juhász t alakító színész pedig
túl egysíkú és szende Madaras József vérbő, karikírozó alakításával szemben, hogy
kópéságát igazán elhiggyük.
Mintha a mese és a kalandftlm keveredett volna itt arányosan (talán ettől ízléses? - de csak a szép képeket, a szép
tájakat lehet igazán komolyan venni; azt
már az írónak és a rendezőnek becsületszavára kell elhinnünk, hogy mindez a török időkben játszódik, s hogyavégeken
másféle harc dúl, a végeken, ahová eredetileg Darázs Orbán nemesúr Don Quijote
módjára készült volna, s akinek fegyverhordozójául Kicsi J ankó elszegődik.
Talán a film legrokonszenvesebb-vonása
éppen az, hogy nem is igyekszik rejtégetni
az ősi kliséket, sőt dramaturgiajában bátran alkalmazza is a legtöbbet, tehát valóban népszerű sikerfilm lehet belőle.
A film .alapproblémája azonban éppen
az irányultság kérdése: kiknek is íródott
ez a regény? Gyerekeknek. serdülőknek,
vagy felnőtteknek?
Gyerekeknek még,
felnőtteknek már sok, a serdülteb b ifjúság
pedig kalandfilmekből korántsem az "ízléseseket" tünteti ki figyelmével, hanem a
becsalogatóan izgalmasakat és az erőszakot korántsem ironikusan kezelőeket.
Ha tehát most meditációm végére érek,
korántsem teszem ezt abból a meggyőződésből, hogy "felmértem" egy területet,
és a felmérés tanulságai megszívlelhetők.
Legfeljebb egy tanulság: hogya gyerekeknek is többnyire az a film a jó, ami a
felnőtteknek, de fordítva már kevésbé bizonyos a megállapítás. Lehet, hogy a gyerekeket kellene jobban kifaggatni?
Szentmihályi Szabó Péter
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Luis Bufíuel
Az álomvalóság költője
Luis Bunuel egész életművéről nem lehet
megszabott terjedelemben beszélni. Ez a
néhány lap meg sem kísérli a lehetetlent.
Inkább - némi önkénnyel - három nagy
periódusra osztja a rendező pályáját. Az
első (Az andalúziai kutya, Aranykor) véget ér 1930-ban. Tanulságaira csak utalhatunk a következőkben. A második az
l 950-es Az elhagyatottak-kal (Los Olvidados) indul. E korszak utolsó műve - felosztásunk szerint - a Trtstana, s itt talál-

kozunk a rendező legnagyobb remeklésével, a Viridianá-veu Erről a "második korszakról" van lényeges mondandónk, itt
próbálkozhattunk meg összefüggő elemzéssel. Végül, a ma 78 éves Bunuel legutóbbi alkotásaival kapcsolatban inkább
az ismertetésre szorítkozunk.
Prekoncepció? Kényszerű megkötöttség? Igen. S ehhez kérjük az olvasó előzetes jóindulatát.

Az elhagyatottak-tól a Tristaná-ig
BUDuel első két ftlmje csak René Clair
korai alkotásaival, az A Ivó Párizs-zssú vagy
a Felvonásköz-zel
tart némely rokonságot. Olyasfajta rokonság ez, mint
ami a dadaista mozgalomhoz fűzte a szürrealistákat. A háború okozta külső és belső, az anyagi és szellemi felfordulás érzéséből született dadaizmus a teljes rombolást,
nem a romantikus pátosz, de az akasztófahumor nagybetűjével írt Semmit hirdette,
a minden-megtagadás jogát.
A szürrealizmus viszont innen épp hogy
csak elindul. Bretonék érték-tererntéssel is
próbálkoznak. Ök a rombolás gesztusával
egy időben, szinte ugyanazzal a mozdulattal akarták a romok alól (sokszor épp a
romokból megteremtve) a soha nem látott
újat felmutatni
Ez a szándék, ez a mozivászonról áradó
akarat tette többé, gazdagabbá a "korai
Bunuelt" az avantgarde-ba csak jókedvűen

belekóstolgató,
dadaista ízekkel főző
René Clair-nél. Es ez az indulás tört ketté,
ez a tehetség merült alá a harmincas években, a történelem Francót fölemelő, az
avantgarde-ot mélybe süllyesztő, egyéni
sorsokat dobáló rengéseivel.
A húsz évvel későbbi művészi feltámadás
körülményei, előjelei meglehetősen kedvezőtlenek. Mexikóban élnek és dolgoznak
ugyan akkoriban avantgarde festők, ám az
igazi avantgard e művészet őshazájában,
Európában is halott. Eredményeit minden
művészet hasznosította, magába olvasztotta, mégis, mindez visszavonhatatlanul
múlt már l 950-ben. S legkevésbé éppen a
filmművészet táján látható bármiféle
nyoma.
Az elhagyatottak döntő példa a szürrealizmus túlélésének lehetőségeire egy kedvezőtlenül megváltozott történelmi-társa51

Az elhagyatottak
dalmi helyzetben. Mexikó ugyan nem a
világ vége, sőt: egészen a brazil "cinema
novo" megjelenéséig a latin-amerikai országok legigényesebb filmjei készülnek itt.
Mexikóban dolgozik olyan kitűnő operatőr is, mint Figueroa, ostobaság lenne tehát misztifíkálni a nehézségeket. a hely és
az idő mindenképp önmagáért beszél.
Az elhagyatottak arra példa, hogyan lehet a p~oduceri-állami, tehá t a kívülről
származó igényeket s követelményeket
szigorúan "betartva" , e követelményrendszerrel merőben szembenállni, a kincstári
optimizmust leleplezni, II Jóságot álnokul
mindig csak másoknak, például a szegényeknek vagy a gyerekeknek hirdető állami értékrendet megtagadni, elutasítani;
zaklatófilmet csinálni megnyugtató helyett.
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Az elhagyatottak forgatása idején a világon mindenütt minden haladó felfogású
filmművész az olasz neorealizmus hatása
alatt, majdhogynem bűvöletében van.
Nyilván ismerte Bunuel is De Sica Fiúk a
rács mögött című, javítóintézetben játszódó filmjét, s biztosan ismerte a Biciklitolvajok-at. Mindkettő remekmű, tegnapi
meg mai szemmel, s valószínűleg a közvetlen jövő szemével is.
Neki azonban más elképzelései vannak
a művészet szerepéről és feladatáról, mint
a neorealistáknak. Sokszor idézik Zavattinivel folytatott beszélgetését, ahol a jelenségek-események bántó leegyszerűsítését,
a társadalmi ellentétek ábrázolásának kizárólagosságát, röviden: öncsonkító egysíkúságot rótt fel az olasz újrealistáknak.

Bunuel továbbra is hisz fiatalkorában kialakított művészi meggyőződésében, más
módon, más "ars poeticá"-val nem képes
igazi eredményre. S miközben már tudós
tanulmányok boncolják annak okát, hogy
miért is épp a film területén adott a legkevesebbet a szürrealista irányzat, ő, bravúrosan és okosan alkalmazkodva a jelen
minden korlát jához, átlép a mögötte ásító
üres éveken. Húsz évet hátraugrik, az
avantgarde azóta ködbe borult csúcsaihoz,
saját "andalúz-kutyás" "aranykoráig" , s
ugyanezzel a szökkenéssel húsz évet előrelép a filmtörténetben. Az okadatoló tudósoknak bebizonyítja: egy szürrealista számára nincsenek idő- vagy térbeli akadályok.
Az elhagyatottak legkülső, felszíni burka: a
forgatókönyv korrekt megvalósítása. A
film hat az érzelmekre, izgalmasan bonyolódik, bemutatja a mexikói nagyváros peremén élő csavargó fiatalokat, köztük egy
"gonoszt", ki elnyeri büntetését, egy
"jó" -t, aki a gonosz áldozatává válik, s
megismertet a nevelőintézetekben folyó
áldásos munkával is.
A film lényege - az, amiért érdemes
többször is megnézni - természetesen egészen másutt keresendő. Mint egy zenei
alaphang, a film világát döntően meghatározza a minden képsorát, legsemlegesebb,
legjelentéktelenebb epizódját is átható lidérces, hagymázos, lázgörbeszerűen hullámzó álomhangulata. S most nem az
álom-betétre gondolok: az ébrenlét, a nappal, a valóság villózik itt álom-fényekben.
Minden szó, minden tárgy, minden emberi
arc különös, nyomasztó, baljóslatú hangsúlyt, "mellékdallamot" kap ebben a filmben.
A szörnyű-sejtelmes, minden artisztikurna mellett kissé keresett, már-már "túl
szépen borzalmas" álomjelenet igazán akkor megrendítő, akkor több önmagánál,
ha megérezzük: a film realitásban játszódó
jelenetei semmivel sem kevésbé lidércesek,
mint ez a rém-VÍzió. A bűnügyi felszínű,
nem túl eredeti csavargó-história minden
epizódja mélyebbre mutat a hétköznapi
realizmu snál.

A bűnügyi szál misztiku s tartalommal
töltődik: a filmtörténet egyik legkegyetlenebbül szép jelenete a vak koldus megveretése. Képsor-Iezárásként váratlanul
egy tyúk kerűl a képbe, s bámul a vérző,
barázdált emberi arcba. A javítóintézetbe
került fiú váratlan düh-rohamban agyoncsap két tyúkot, s mikor aztán a film
végén megölik, bosszúálló. griffek helyett
rútul közönséges hétköznapjaink háziszárnyasai, a tyúkok kapirgálnak holttetemén . .. Immár nem is freudi, de Jung
teóriájából fakadt archetípusok? Vagy valami egyéni szimbolika? Hyeronimus
Bosch képein, Blake vagy Lautréamont
verseiben azóta tudós kutatók számlálgatják és értelmezik a skorpiók-sárkányokkígyók-tigrisek seregletét. Bunuel művészete - Az andalúziai kutya tenyérből előmászó hangyáival, az Aranykor skorpió ival és Az elhagyatottak halálthozó szárnyasaival, fekete kutyájával, vagy a Wajda-filmeket előrevetítő, a gyilkosság pillanatában ablakon át benéző fehér lovával hasonló erővel közvetíti az emberi képzelet, a "kollektív tudatalatti" baljós üzenetét.
Ha ebben a filmben, a cselekmény előrelendítése céljából nagy bonyodalmakat
ígérve ellopnak egy kést - magánál a tolvajlásnál jóval fontosabb a fenyegető szimbólummá alakuló kés. A kovácsműhelyben inaskodó szegény gyerek jelenete papíron - szerepelhetne egy korabeli neorealista filmben is. De csak papíron.
Bunuelnél a kamera végigpásztáz a műhely
tárgyain, s a különböző vasak, bizonytalan
célú hegyes acéleszközök, kötelek, láncok
után valóságos kés-gyűjteményerr állapodik meg. A műhely világítása is különös végül az ellenfényben megpillantjuk a gyereket, majd röviddel később az ajtóban a
végzetszerűen betoppanó tolvajt.
Fenyegetően szép a szegény fiú és anyja
kapcsolatának
az ábrázolása: Bunuel
messzire űzi a szeretetteljes illúziókat.
Mint ahogy élesen megkerüli a közhelyes
sémákat a megkínzott vak koldus vagy a
"gQnosz gyilkos" fölrajzolásakor is. S végül a zárójelenet valóban villámcsapásként
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tisztánlátó és irgalmatlan. Eltúnt fiát hangos kiáltozással kereső anya közeledik, s
egy taligát toló kis csoporttal találkozik;
"Nem láttátok a fiamat?" "Nem", válaszolják azok csöndesen, hogy aztán a város szélén aszemétgödörbe gurítsák taligájukról a fiú holttestét ...
Restellném még külön "hangsúlyozni",
avagy "aláhúzni" , hogy. a filmben rnindvégig jelen van a kiáltó, kibírhatatlan társadalmi igazságtalanság. Legalább olyan erővel, mint a klasszikus neorealista művekben. Bunuel kevésbé bízik az emberben, a
szolidaritásban, mint az olykor érzelmességre is hajlamos Zavattini-De
Sicapáros, vagy a társadalombíráló, emberközeli olasz film De Santis-EmrerZam pa- Lattuada- Lizzani -Germi nevével
fémjelzett vonulata. A nyomorító hatalmakat, az egyenlőtlenségre berendezkedő
Államot azonban ugyanúgy elutasítja,
mint ők. Abban a megnyugtató féligazságban viszont nem hisz, hogy a torzulás
csakis a "kinti" világban tettenérhető,
hogy a társadalmi berendezkedés pokla elválasztható az emberi psziché poklától.
Az elhagyatottak után jónéhány változó
színvonalú film következik, Mexikóban és
Franciaországban.
Valószínűleg
kevés
néző tudja, hogy ebből a korszakból való
az első Magyarországon bemutatott
Bunuel-film, a Hajnalodik (Cela s'appelle
l'aurore). Ez a bemutató 1957 tavaszán
semmiféle kritikai visszhangot nem keltett, Bunuel neve is ismeretlenül csengett
még.
A Viridiana botrányának híre már hozzánk is eljutott. Megint csak "jótékony"
botrány volt ez, ne is firtassuk körülményeit, maradjunk a műnél, Amelynek
cannes-i nagydíja Bunuelt véglegesen a
kortársi film legnagyobbnak elismert mesterei, Fellini, Antonioni, Bergman mellé
helyezte. (Azaz ettől kezdve nemcsak az
esztétikai, de a protokoll-listán is itt szerepelt.)
HaAz elhagyatottak kapcsán szemhatártágító párhuzamként a neorealizmusra is
érdemes volt kítekinteni, még tanulságosabbnak bizonyulhat most egy másik pár54

huzam. Antonioni filmjére, Az éjszakd-ra
gondolok. Az éjszaka rendkívüli probléma-érzékenységgel ragadta meg koránakévtizedének alig kitapintható rezdüléseit.
Önmagába párolta, majdhogynem desztillálta a nyugati "jólétitársadalom" értelmiségi rétegeinek belső válságát. Sok rnindent tudatosított, amit a legtöbb néző, sőt
a legtöbb filmrendező is csak homályosan,
megfogalmazatlanul érzett. A kor filmje
volt. Jövendő történész vagy szociálpszichológus, ha az ötvenes-hatvanas évek
fordulóját kutatja majd, Az éjszakd-ból
vagy Fellini Édes e1et-éből mélyebb tanulságokat szűrhet le, mint tucatnyi szakkönyvből.
A velük egyazon évben készült Viridiana mintha kortalan lenne. Már témája:
egyapácajelölt kicsit szokatlan életfordulata sem tűnik igazán korszerűnek. Antonioni hosszú beállításokra épülő stílusát
fllmtörténeti fordulatként elemezték, követték, utánozták. A Viridiáná-t nézve
érezzük ugyan, hogy modern fllmnyelven
beszél alkotója, de mibenlétét, sajátosságait aligha tudnánk meghatározni. "Esz.köztelen" - kezdenénk a tétova általánossággal, s valóban: a karnera olyan "halkan", észrevétlenül mozog, mintha a rendező puha léptekkel akarná témáját megközelíteni, mintha a beállítási rend, a kameramozgás és a vágás egyaránt valaminek
az "elrejtésére" szolgálna. (Erről - mivel
csöppet sem feltűnő, szinte megfoghatatlan, látszólag szürke, valójában tudatosan
célszerű - nem írtak zajos, lelkendező
elemzéseket)
Don Jaime, egy spanyol udvarház utolsó lakója. Előbb feleségül kérné novícia
unokahúgát, majd erőszakkal próbálja
megszerezni Kettős kudarcát öngyilkossággal igyekszik feledtetni, ez sikerül. A
lány, Viridiana nem tér vissza a zárdába.
Don Jaime örököseként koldusmenhelyet
rendez be a birtokon, jótékonykodik.
Megjelenik a másik örökös, egy tettrekész,
e világban élő fiatalember, ő viszont rendbe hozná, átalakítaná a düledező, poros
kastélyt meg a birtokot, s gazdálkodna,
építkezne - élne. Más-más módon mind-

Viridiana
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Tristana
ketten kudarcot vallanak.
Ez a történet, a szinopszisból is kihallhatóan, nem az ötvenes-hatvanas évek
polgári-értelmiségi emberének a válságjeleit kutatja, nem közérzetüket vizsgálja.
Ellenben szembeszökően allegorikus színezetű.
Már maga a helyszín árulkodó: ez a
"nemesi kúria", az elhanyagolt, hatalmas
épűlet - melynek számtalan tenné ben és
folyosóin visszafojtott vágyak és vakmerő
remények lappanganak, gaz, titkolt, bevallhatatlan indulatok parázslanak -, ez a
valamennyire is tájékozott, a politikumra
csak kicsit is érzékeny nézőnek Franco
56

Spanyolországát juttathat ja eszébe. S főként a ház urának halála után játszódó
jelenetek!
Viridiana ágrólszakadt védencei már
nem is koldusoknak, hanem egymással
marakodó vadaknak tűnnek: ez a leprás,
nyomorék, vak, tolvaj, rabló lumpen-horda alázatosan hajlong jótevője előtt, imát
mormol, s közben ugrásra készülődik.
Don Jaime másik örököse, Jorge, a kemény fából faragott fiú építtetne - takarittatna, fát és falakat döntene, padlástpíncét kitisztíttatna, minden régi lomot
tűzre dobna - csak az eszközei hiányoznak mindehhez. Tudása, képzettsége, fantáziája alatta marad szorgos buzgalmának.
(Jegyezzük itt még meg zárójelben, hogy a
nemrég lezajlott nagy spanyol politikai
fordulat milyen prófétikus, különös fénybe vonja a film történetét!)
Viridiana és Jorge elképzelése a jövőről
aligha összebékíthető. Erre a film észrevétlenül halk matériájától élesen eltérő montázs-szerkesztésű
- képsor világít rá.
Viridiana épp imádkozik a koldus-csapat
ájtatos gyűrűjében, s az ima refrénszerűen
ismétlődő szavaira kemény képi refrén fe-lel: fák zuhannak, fűrész lendül, malteroskanál csobban, fejsze zuhan. A birtok egy
másik részén ima helyett munkába kezdtek. (Sokkoló hatású képsor, pedig elmondva-leírva egyszerűsítőnek, direktnek
hat. A látvány logikája teszi maradandóvá,
összetetten gazdaggá).
Viridiana látványos kudarcot vall: elképzelése, jótékonykodása majdnem tragédiába torkollik. Ennyi végül is a történet, s bár most maga a cselekmény is
feszesebb, szokatlanabb fordulatokat tartalmaz, mint Az elhagyatottak csavargógyerek-sztorija (noha kevésbé kalandos!) megint csak közel áll egy igényes "tanmeséhez".
Bunuel ke-pi ereje és fantáziája azonban
szétrobbantja a film elmesélhető rétegének
ezt az olvasatát.
Nincs ilyen egyértelmű tanulsága (mint
majd a záróképnél meglátjuk). Más szemmel nézve pedig egyáltalán nem erről szól.
Szól inkább a megnyomorított, eltorzított
emberi kapcsolatokról. Mert Bunuel min-

Tristana
den filmje, s főképp a Viridiana az elfojtások birodalmában játszódik. Mint jéghegyeknek a esúcsa, a lelki elfojtások szörnyű mechanizmusát leginkább a képeken
megjelenő, fenyegető-groteszk tárgyi világ
jelzi. Az elhagyatottak kései, gonosz vakemberének vas-szögű botja? A Viridiana
ahhoz képest szürrealista tárgy-panoptikum! A fiatal apácajelölt éjjelente önkívületben (alvajárva) hamut szór a kandallóba. Viszolyogtató, rejtélyes holmikat őriz
egy ládikában. Don Jaime padlásán és antik bútorainak mélyén még több múltba s
elfojtott emlékekbe visszahúzó tárgy lapul
(köztük egy feszület, mely gombnyomásra

rugóskésként használható). Vagy a legmeghökkentőbb példa: Don Jaime a film
legelején voyeur-izgalommal távcsövezi ablakából egy kislány ugró kötelezését. Később erre az ugrókötélre akasztja fel magát, majd a híres nagyjelenet, a "koldusbacchanália" Utolsó vacsorát, Krisztust
profanizáló kockáin az egyik csavargó derekára köti ezt az ugrókötelet. Amikor
aztán Viridiánára ront, hogy megerőszakolja, a lány dulakodás közben megmarkolja a gyerekjáték formás fafogóját: alig
leplezett "fallikus szimbólumként" tartja
a kezében. A kör bezárult.
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nete. Jorge és a szeretőj évé lett Ramona
(Don Jaime volt cselédje) bizalmas-kettesben kártyázik egy este. A koldus-orgia "letörése", a menhely felszámolása óta sejthetőleg ők a ház gyakorlati gazdái. Most
kopognak, s Viridiana áll az ajtóban. Megalázkodásra, életforma-váltásra, "beilleszkedésre", ki tudja, mire kész most már, ezt
jelzi sápadt arca, remegve is eltökélt testtartása. Az imént még Jorge fél-legális
partnereként, magabiztosan viselkedő Ramona keserű fintorral ismét cseléddé válik, s indulna kifelé. (Talán, hogya kulcslyukon lesse ki a szeretkező Jorgét és Viridiánát, mint a forgatókönyv egyik korai'
változatában szerepelt.) Jorge azonban
visszatartja. S odaülnek ismét a kisasztalhoz, hogy immár hármasban folytassák a
játékot.

Oszlopos Símeon
Végigelemezhetnénk a filmet, csak vallásellenes vonulatát szemmel tartva (ezt
tette, utólag, a spanyol cenzúrabizottság),
s jól látnánk, mily következetes Bunu-el
Az andalúziai kutya szerelmet, felszabadulást gátló zongorára fektetett kispapjaitól
az Aranykor Krisztust De Sade márki szodomita latraként színre léptető befejezésén át a Viridiana hátborzongatóan rút
"Utolsó vacsora"-parafrázisáig. Ám könynyen el lehet képzelni valamely ultrabalos
esztétát vagy ideológust, aki népellenességgel, cinikus jobboldalisággal vádolná a
film "mondanivalóját", utalva a kastélymenhelyen összegyűlő, rombolásra kész
hordára. Ez a nyomorék bűnbanda ugyanis a népet szimbolizálhat ja - egy minden
áron "modellekben" , allegóriákban, sémákban gondolkodó szemellenzős műelemző számára.
A Viridiana természetesen több, mint
azt bármelyik - egyébként nem jogosulatlan - rész-elemzése sejteti. Mindvégig tökéletesen egyesíti a gondolati rétegeket,
különbözö rész-tartalmakat egyazon képbe, beállításba, jelenetsorba. Világító példa erre a film "epilógja" , furcsa zárójele58

A kamera gyorsuló mozgással hátrál
a félhomályos folyosókon, miközben
még halljuk Jorge belső kommentárját:
"Mindig is tudtam, hogy egy szép nap
majd együtt fogunk kártyázni ... "
Mármost mi ez a kurta és köznapiságában is oly groteszk vég? Cinizmus? A
kompromisszum szemkacsintó dicsérete,
vagy épp halkan röhögő kigúnyolása? S a
vallásról, élethivatásáról lemondó Viridianát vagy Jorgét gúnyolná ki inkább? Esetleg a nagy változások helyett bekövetkező
unalmas, lapos társadalmi evolúcióra történik itt nem is oly rejtett utalás? Az
udvarház homályba süllyedt maradandóságának könyörtelenül illúziótlan tudomásulvétele? Don Jaime az ősök komikus
fennköltségével nagyszeru őrült volt, az új
lakók - most derülne ki Bunuel zord véleménye - méltatlanul kisszerűek? ...
Ne folytassuk. Azt hiszem, nem hogy
"okosabbak", de akadémikusan buták leszünk, ha keresztrejtvénynek vagy filozófiai traktátusnak vélve indulunk neki e
képsor megfejtésének. Ez a jelenet, melyet
a filmtörténet legkülönösebb, legszebb
záróképének érzek - nyitott. Ugyan nem
minden irányba: nyitott az egész film gazdag mélységeibe. A méltó szellemi kalandokra kedvet érző néző innen ereszkedhet
alá, a Viridiana középpontja felé.

A hatvanas évek jónéhány Bunuel-filmjét
láthatta a magyar közönség, igaz, általános
moziforgalmazásban csak az Egy szobalány naplójá-t (1964), majd nemrég A nap
sz ép é-t (Belle de jour).

Ebből a korszakból sokan az

ouona

angyal-t tartják a mester legjobb, legsúlyo-

sabb alkotásának, én azonban (több okból
is) az 1970-es Tristáná-ig meg sem szeretnék állni Ebben á filmben látom a legjobb
példát az egynemű, homogén műalkotás
nyitott többrétegűségére. Ott szeretném
tehát folytatni, ahol az imént a Viridiana
kapcsán abbahagytam.
Furcsa kulcsfilm a Tristana. Kulcsaival
nem egyetlen, de több zár is nyílik. Tanulsága nem bemagolható, nem lábjegyzetelhető, s monográfiába - vezércikkbe TIT-előadásba sem igen kívánkozik. Induljunk el most "rétegei" nyomán, óvatos
geológusként, aki tudja, hogy a kívánt
mélységekig vajmi ritkán juthat el - s
óvatos mozilátogatóként, akit az elsötétített teremben szíven üthet a film képi
varázsa, de amikor kigyúlnak a fények,
nem tud idézni (mint egy versből), hangjegyeket sem tud emlékeztetőül papírra
vetni - képek helyett szavakra kell támaszkodnia.
A film első síkja:
A fiatal unokahúgát magához láncoló
Don Lope mintha egy vékony, súlytalan
liberális-demokrata polgári (értelmiségi? )
réteg képviselője volna, már-már modellszerűen tipizálva. Fennkölt szólamokat
hangoztat a szabadságról, a gyengék és
elnyomottak gyámoJításáról. Otthonos a
kávéházak ban, barátaival egy ízben nemes
"civilkurázsival" párbajelőkészületekről is
tárgyal. A felvilágosodás utolsó mohikánja, a századforduló becses élő emléke, akinek a polgárháborút érlelő húszas (harmincas?) években már nincs helye. Szabadgondolkodó. Harcos ateista. Finom érzékű műgyűjtő. Maga a kétlábon járó
anakronizmus. Anatole France-ot képzeljük ilyennek (akinek temetésén épp a
szürrealisták rendeztek hangos botrányt,
korszerűtlennek, ósdinak, hamisnak bélyegezve egész életrnűvét.)

A film a "spanyol Balzac"-ként, olykor
"spanyol Zola" -ként emlegetett Benito
Pérez Galdós (1843-1920) regényéből készült. Ez a rengeteg prózai művet, több
regénycik1ust is megjelentetett író élete
vége felé tagja, majd elnöke volt egy liberális-demokrata kormánynak, igazán belülről ismerhette ezt a világszemléletet és magatartást. Az eszméit hosszú évtizedekre
eltipró brutális történelmi fejleményeket
mindenesetre ő maga nem, de Bunuel jól
ismeri. A Tristaná-ban nincs pontosan
megjelölve 'a cselekmény ideje. Néhány
képi vagy dialógusbeli utalásból, díszletből+jelmezből, az egész filmből mégis
nyilvánvaló, hogy a rendező kissé "előre
tolta" a regény idejét. Inkább csak érzem,
mint tudom, hogy a húszas-harmincas
évek fordulóján járhatunk.
A filrri egy másik vetülete:
Tristana éppúgy viszolyog idős nagybátyjától, mint Viridiana Don Jaime-től.
De Tristanát nem védi a vallás külső és
belső fegyelme, páncélja: gyengeségből
vagy unott magamegadásból, esetleg rábólintó kényelemszeretetből belenyugszik a
kényszerű élettársi kapcsolatba. Van azonban egy visszatérő álma: a lefejezett Don
Lope. Ez a harangnyelv helyén himbálózó,
levágott fej tovább gazdagítja Bunuel
freudi/szürrealista álom-szimbolikáját, a tudós mélypszichológusok akár kasztrációs
jelképként is magyarázhatják. A lány tudatalatti, Don Lope pusztulását kívánó vágya végül meg is valósul: egy éjjel nem hív
orvost a súlyosan beteg öregemberhez.
Vagy mégsem ilyen egyértelműen tiszta
ez az undor, ez a gyűlölet? Tristanát nem
kellett elaltatni, rászedni, mint az apácanövendéket. Határozott, magabiztos nő,
"van magához való esze" - s Catherine
Deneuve játéka is ezt a motívumot erősíti.
Az öregúr magához inti, mire ő nem épp
lelkesen, de beleegyező cinkossággal megy
vele a múlt századbélien tekintélyes ágyhoz. Megszökik ugyan szerelmével, a fiatal
festővel, de amikor betegen vissza kell térnie, így fakad ki a fiatalember előtt:
"Lope nem hozott volna vissza ... Talán
ő szeretett igazán, ő az igazi férfi!"
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Tristana lábamputációval végződő betegsége megint csak a legkülönbözőbb,
merésznek, különösnek tetsző lélektani
magyarázatokat sugallhatja. Talán nem is
túl erőszakolt a jólismert "menekülés a
betegségbe" élethelyzetet felfedezni a
Don Lope atyai-nagyatyai védőszárnyai
alá visszamenekülő "tékozló lány" történetében. "Apád vagyok és férjed! - s magam döntöm el, mikor melyik" - inti
zordul még a film eleje táján a "lázadni"
készülő Tristanát gyámja. Bár a délceg,
rnindig elegáns, állandóan férfias pózokban tetszelgő Don Lope valójában csak
szeretne zsarnok lenni, s mindvégig kelt a
nézőben némi mosolyt, Tristana függetlenedési kísérlete teljes kudarccal végződik.
Kiszolgáltatottj a lett ennek a rossz kapcsolatnak, s végül még önvád sem gyötörheti, hiszen nyomorék volta elegendő önigazolás. Szinte észrevétlenül búvik meg a
filmben az a szép jelenet, melyben a féllábú Tristana Chopin Forradalmi etűdjét
játssza a tágas szalonban álló zongorán.
Talán sikerül érzékeltetnem, hogy e
"kosztümös", önmagában nem túl érdekfeszítő történet, mely semleges-íztelen erkölcshistóriával fenyeget, mégis milyen alkalmas Bunuel számára. Az, mert láthatatlan, terepszínű csapóajtók rejlenek benne,
melyeken át a rendező lopva, észrevétlenül indulhat hőseivel együtt saját valóságot és álmot, lélekrajzot és társadalmi keresztmetszetet bejáró útjára.
Az imént Tristana sorsának pszichológiai indítórugóit vizsgáltuk. De egy másik,
inkább csak a társadalmi-történelmi vetü,
letre és utalásokra érzékeny néző joggal
láthatja ezt a sorsot más fénytörésben. A
gyűlölt és megvetett Don Lope hiába szajkózza a liberális szólamokat: zsarnok. Komikus zsarnok, - legyen. Mindenképpen a
.múlt képviselője. Akárcsak Don Jaime a
Viridiáná-ban. (Egyébként mindkét szerepet, rendkívül magas színvonalon, valódi
alkotótárssá emelkedve Fernando Rey
játssza). Innen, vagyis egy általánosítható,
egy elvontabban felfogható, nemcsak saját
személyére vonatkoztatható múltból akar
kitörni Tristana. Festő-vőlegényének figurája is sok mindenben emlékeztet a Viri60

diana tettrekész fiú-örököséhez. Csakhogy

az ·általa felkínált jövő nem véletlenül marad utópia. Szegény, bizonytalan, halk figura végül is ez a fiatalember, akit a film
elején Don Lopét felpofozó, nagyratörő
titánként ismerünk meg. A néző fejébe
még olyan gondolat is befészkelődik, hogy
szánalmasabb alak szegény ez már most,
húsz-harminc évesen, mint a vénségére is,
bármi áron a teljes élet illúzióját mohón
áhító és a maga módján, a maga erkölcsi
követelmény-rendszerében helyt álló Don
Lope.
Lénye legmélyéig lehetetlen ember ez
az ifjú, akár a nemesábrándú "liberális
hidalgó"-ból szenilis aggá töpörödő botcsinálta házi-zsarnok, vagy maga Tristana.
Sorsuk törvényszerű. A cselekvéshez
hiányzik ebben a világban mindenfajta
lendítő erő. A passzivitás, a sodródás filmjét látjuk, miközben minden szereplő sorsa irányítójának képzeli magát.
Nem feledkezhetünk meg a film egyik
kicsi, de fontos szereplőjéről. Don Lope
szolgálónőjének a kamaszfia inas. Munkásfiú. A legelső képsor indul vele, egy bizarrul néma jelenet: süketnéma gyerekek rúgják a labdát, némán összecsapnak, heves és
szapora kézmozdulatokkal "vitatják meg"
a történteket. Közülűk való ez a fiú is.
Öncélú rendezői szeszély? Bunuel kései
dadaizmusa? Talán erre is választ kapunk
a film végére.
A sük etnéma inasfiú plátói érzelmeket s
a legvadabb erotikus vágyakat kamaszosan
váltogatva kerülgeti, lesi, csodálja Tristanát, aki az utolsó képkockák egyikén (már
nyomorékként) egy inkább riasztó, mint
melegséget=emberséget sugárzó mosollyal
széthúzza mellén a pongyolát. Ismét az
e1fojtások, az érzelmi-szexuális béklyók, a
külső és belső világot törvénnyel szabályozó szoritások birodalma ez. (Egyébként a
toronyba is ez a fiú vezeti föl Tristánát,
ahonnan az álmaiban kísértő, harangnyelvként himbálódzó, levágott fej motívuma
származik).
De ennek a furcsa kis "kapcsolatnak" s
a munkásfiú alakjának nemcsak lélektani
vonatkozásai vannak. Emlékezzünk csak a
munkástüntetés
különös képsorára. Kato-

Tejút

nák, lovasrendőrök zárnak körül egy na- hatatlan képsorokat teremt. Aragon, Bregyobb munkáscsoportot. Kardok emel- ton szürrealizmusa, mely együtt akart lélekednek, snájdig, ám latinosan patetikus gezni a társadalmi forradalmakkal, az Álkatonatiszt "attak" -ot vezényel. A néma mot=Ebrenlétet, a Valóságot-Képzeletet
fiú ott lapul egy szomszéd utca sarkán, mindig elválaszthatatlan egységnek tekinfélve figyeli a történteket. A nézőt máris tette. Ebből a világszemléletből és ars
valami különös hangulat borzongat ja: ez a poeticából a spanyol rendező sem enged.
körűlzárt, lemészárlásra ítélt munkástöPergessük csak vissza a tüntetés előtti és
meg éppoly néma, hangtalan, tehetetlen,
utáni képeket: előtte az ágyat (ftlmbeli
mint maga a gyerek.
fontossága miatt írjuk így: Ágyat) láttuk,
Minek a jelképe, minek a modellje hát a az ösztönöket elnyomó, kényszerű kapsüketnéma fiú? A szexuális elfojtásnak?
csolat jelképét - most a falhoz terelt
A társadalom némaságra ítélt rétegeinek?
munkások következnek - ezután a gyerek
Úgy érzem, ostoba pedánsság volna tiszta megérkezik Don Lopé-hoz: az eddig Don
modellt, allegóriát látni ott, ahol abufiueli Quijoté-san karakán férfi most szánalmas
művészet összetett, egész, gazdag, felbont- látványt nyújt: fehér sipkában, tüsszögve
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fekszik ágyában. Szömyűlködve kérdezgeti a fiút a városban zajló eseményekről:
" Verik már szegényeket? Lövik már
őket? Micsoda gazság ... "
Néhányszor említettem már Busuél
képalkotásának, kameramozgatásának a
jellegzetességeit. A Tristaná-ban kristálytisztává érett ez a stílus. Az észrevehetetlenül "diszkrét", a tettenérhetetlen kameramozgatásra épülő filmnyelv. Majdnem
minden képsor "svenk" -kel (ráfordulás,
rálendítés) indul. Mintegy "rávezetődünk", odaérünk, kicsit a véletlen megpillantás érzetét keltve kerülünk a jelenet
középpontjába. "Minden igazi rendező
voyeur, valamiképpen" - mondta Hitchcock a fiatal Truffaut-nak. Ez a látlesővoyeur jelleg a modem filmművészet nagy
alkotói közül is Bunuelnél a legtudatosabb, legkimunkáltabb.
"Odakint havazik, de itt benn jó meleg
van - mondja a nyárspolgárrá szelídült
Don Lope, az egykori liberális-szocialista
istentagadó, akinek, lám, békés agg korá62

ban már a papok is vendégei, asztaltársai
lettek. Mesebelien nagypelyhű hó hull
kint. Ugyanígy havazik, s ugyanígy bámul
kifelé a jólfűtött szobából a fiatalon nyomorékká vált Tristana a film legvégén,
mikor "ura, apja és férje" végre meghalt.
A torz lázadások sorra elvetéltek, bevégeztetett. A zsarnok pusztult el vagy az áldozat? A kint dúló h6vihart az elfojtásbabiztonságba menekülő, belenyugvó embe- .
rek belülről nézik. De ez az otthon, ez a
belső világ nem harmonikus. Odakint bizonyára még mindig .iverik 6ke t ", "halomra lövik áket", de furcsa módon saját
személyiségünk védettnek hitt legmélyére
bújva sem vagyunk biztonságban.
A Tristana mindkét hőse, lássuk őket
rokonszenvesnek,
avagy visszataszító
szörnynek - a magánélet vesztesei, a teljes
emberi lét kirekesztettiei. Miért? Hogyan? Mi volt a hiba? Bunuel válaszol a
képek nyelvén, de amikor a moziban kigyúlnak a fények, tanácstalanul kutakodunk saját szegényes szavaink között.
Hadd meneküljek magam is József Attilához.

Im itt a szenvedés belűl,
ám ott kivűl a magyarázat.
Sebed a világ - ég, hevül
s te lelkedet érzed, a lázat.
Rab vagy, amíg a szíved lázad úgy szabadulsz, ha kényedűl
nem raksz magadnak olyan házat,
melyben háziúr települ.
En fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekere csilló véletlen szálaiból
törvényt sz6tt a műlt szöv6széke
és.megint fölnéz tem az égre
álmaim g6zei alól
s láttam, a törvény szovedeke
mindig fölfeslik valahol.

Kitekintés
Korai lenne legutóbbi három filmiét is beleilleszteni egy elképzelt vagy valóságos
vonulatba, az életmű valamely régebbi
vagy új réteg ét illusztrálni velük. Magam
legalábbis sem kedvet, sem erőt nem érzek
ehhez az áltudományos mutatványhoz.
Hadd maradjak hát az ismertetés némileg
. szürkébb, ám gyakran hasznosabb feladatánál.
Bunuel legfelszabadultabb, legkönnyebben röppenő filmjeit nyolcadik élet-évtizedében készíti. Ezek a művek nem robbanó
erejű, görcsös sikolyok. Láttuk, hogy a
Tristaná-val kialakult kameramozgatási
rendje, beállítási technikája, színészrnozgatása életművének immár nemigen változó,
"végső" fonnanyelve. Ez a "szemérmes
voyeurizmus", ez az észrevétlenül is jelenlevő kamera közvetíti a látványt A burzsoázia diszkrét bája (1972) és A szabadság fantomja (1974) képkockáin is.
A két film története megintcsak többértelmű, sőt, most már nyiltan, hivalkodva
(de, ha van ilyen: a szó jó értelmében
"hivalkodva") erre a nyitott többértelműségre épül. A humor, az irónia, a gúny, a
szarkazmus minden változata, minden
fénytörése, minden alfaja tetten érhető
bennük.

Bunuel humora utolsó műveiben jellegzetesen "búcsúztató humor" (a hegeli
meghatározásra gondolok). Bunuel szürrealista fiatalkorában hagymázos álmot
vetített a vászonra, s ez a mozivászon ordított, sistergett (mint az ellene tüntető
jobboldaliak bombái) - mert a rendező
nem fogadta el a társadalmi valóságot. Az
idős Buüuel komolytalan lázálmokat vetít
a vászonra, melyen nemcsak a nézők, de
maguk alázálmodó figurák-antihősök is
nevetnek, s igazából csak a vetítés után
(filmbeli fel-felébredésűk után) válnak komoran idegessé. Az idős Bunuel versenyt
nevet hőseivel - mert továbbra sem fogadja el a társadalmi valóságot. Van kedve
nevetni, mert önmaga erkölcsi rendjét érzi
fölényben, a valóság minden látszaturalma
ellenére, de olykor úgy érezzük-halljuk, s
főleg látjuk, hogy az is ellenállhatatlanul
nevetséges, milyen makacsul, szívósan,
mindent túlélve létezik tovább a már majd
egy évszázada halálraítélt társadalom.
Minden nevetés pesszimista is, minden humor tragikus. Bunuel nevetve búcsúzik
egy társadalmi .Jatszatvalöságtól", de nevetését csak fokozza, hogy ez a látszatvalóság felfal és túlél mindent ...
A burzsoázia diszkrét bája (melynek kitűnő forgatókönyve magyarul is olvasható
ci Filmkultúra 1973/S-ös számában) a fel'
nem ébredésről szól. Nagypolgári hősei
nem tudnak felébredni, s nem tudnak elaludni. Egyre megy: látszat-életük ébren
is, álmukban js felszíni. Álmuk most már
csupán nekik fenyegető. A néző kívülről
figyelheti őket. "Azt álmodtam, hogy
Gaston azt álmodta, hogy én azt álmodom" - dadog zavartan egyikük egy riadt.
felébredésekor.
Fernando Rey, aki ezúttal szokott
"hidalgó-maszkjában"
egy dél-amerikai
diktatúra párizsi nagykövetét játssza, s barátai, a francia felső tízezer tagjai álmukban is azt teszik, amit ébren. Habzsolnak
és rettegnek. Megbeszéléseikbe állandóan
valami hiba csúszik, a társadalom (s magánéletük) gépezetében egy kis csavar nem
működik már. A dátumok és az elhatározások még pontosak - a megvalósulásuk
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mégis elmarad. Az életüket akadályozza
az álmuk - álmukat az életük. A szürrealisták hite szerint álom és élet egybe ömlik, így jut az ember pokolba és mennybe,
így teljesedik ki élete. BUfÍUelkései, nagypolgári figurái nem mennybe és pokolba
jutnak, de kisszerű kalandokba, salak-purgatóriumba, sültekkel megrakott asztalok
alá bújnak, étteremből étterem be menekülnek, lakosztályuk díványa helyett kertjük végében szeretkeznek, gyóntatópapjuk
kertésznek
öltözik,
gyóntatópapjuk .
agyonlövi a nagybeteg gyónót.
Ez az álomból álomba zuhanás két alapélményt közvetít. Az egyik, hogy a nagyburzsoázia már nem feltétlen és magabiztos irányító. A másik, hogy mégis túléli
ellenségeit, mégis túléli önmagát. A gerilla-lány töltött fegyverrel csönget a rettegő Fernando Rey ajtaján. De a nagykövet annyira nem retteg, hogy ne állítana
csapdát a lánynak. Hatalmába keríti, de
nem végezteti ki. Sőt, zsebkendővel integet utána. (A zsebkendőjeIre viszont né- ,
hány titkosrendőr veti rá magát a gerillalányra. A nagykövet retteg és továbbinteget.) Később talán kiderül, hogy álmodta
mindezt, de mikor fölébred, gengszterek
rohanják meg házát - vagy barátai házát.
Még jellemzőbb a "véres őrmester legendája". A véres őrmester szadista hóhér
volt, kínozta az ellenzékieket, rendbontókat, diákokat. "Akkor, amikor még ilyen
eszközökre volf szükségünk" - magyarázza valaki A véres őrmester megjelenik,
legendája fölelevenül. Szerencsére egy tűn- tetés alkalmával megölték - halljuk. Aztán vége az álomszerű múltidézésnek, s ki
más: maga a véres őrmester lép be, frissen
mosakodva, elegánsan. Nem véres, épp
ezért komikus a jelenség. Nem véres, épp
ezért tragikus a jelenség..
S végül, az egész film talán legsokatmondóbb ku1csjelenete. Annyi meghiúsult
ebéd- meg vacsora-kísérlet után elhelyezkedik a "bajok gyötörte" nagyburzsoácsapat egy pompásan terített asztal körül.
Villát ragadnak, ám ekkor függöny gördül
fel előttük, s egy színházi közönség halk
moraja várja szövegüket. "Úristen, elfelej64

tettem aszöveget" - suttogja egyikük.
Már nem valódi hatalmukat élik, már nem
törhetetlen életüket, már csak szerepet
játszanak, fáradtan, bizonytalanul, rosszkedvűen. De a film képi refrénje szerint (ez az utolsó, zárójelenetis) mégis továbbvonulnak egy országúton, alig-fáradt léptekkel és gesztusokkal, halottakat, rém
álmokat, aljasságokat és rettegést láthatatlan teherként magukkal cipelve. Előttük
talán gengszterek meg városi gerillák, hátuk mögött "véres őrmesterek", de ők
mégis mennek, jól öltözötten, "diszkréten". Állandóan meghalnak ebben a filmben, de folyton feltámadnak. Ez a képtelen, álmot valósággal logikátlanul keverő
film veszedelmesen hasonlít a legszikárabb
realitáshoz ...
Jean-Claude Carriere írta A szabadság fantomja forgatókönyvét is. Ez a rendkívül
gazdag humorú szcenarista ma már Bunuel
pótolhatatlan alkotótársa (először az Egy
szobaldny naplójá-nál dolgoztak együtt).
Példaadó ennek a filmnek a keret játéka,
s az átvezetés az egyes epizódok között.
1808: a "szabadság katonái", az egykori
forradalmár Napóleon "felszabadító hadai" rabságba döntenek egy népet (Spanyolország). Bunuel döntő pillanatot ragad meg a világtörténelemben. "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!" Az eszmék
nem akaró znak "testté válni", csak a terror és a tömegkivégzés valódi. De a fantom, "a szabadság kísértete" valahogy
szüntelenül kínozza ezeket az emb ereket.
"Ezek az emberek" természetesen franeia nagypolgárok, a mai Franciaországban.
A film, a tragikomikus nyitány után, róluk
szól. Hatalmuk érett (sőt túlérett) telj ében.
Epizódfilm, s az epizódok lágyan, észrevétlenül "folynak át" egymásba. Az epizödzáró poénról nem tudjuk, tulajdonképpen "zár-e", avagy nyitja a következő epizódot. A szereplők olykor nyeglén (de
ismét csak diszkrétenl) átsétálnak egyik
történetből a másikba. Ellenlogika működteti a bun ueli gépezetet, de olyan hajlékony ez az ellenlogika, hogya gépezet-

A szaoaasag fantomja
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btJ1álomvalóságot teremt - mint minden
jelentős művében. A szereplök a fantasztikumot arcrebbenés nélkül, természetesen
tűrik. Ezáltal a szimbólumnak hitt, könynyen .Jefordíthatónak" vélt utalások is
gazdagabbak, sokrétűbbek lesznek.
A záró s legösszetettebb epizód. A
Rendőrfőnököt titokzatos telefon hívja
egy éjszakai, temetőbeli, kriptamélyi randevúra, A Rendőrfőnököt ott végül is
hullarablónak, sírgyalázónak nézik, s öszszeverve szállítják be az őrszobára. A szerencsétlen addig siránkozik, hogy ő tulaj·donképp maga a Rendőrfőnök, míg betuszkolják (a néző által már látott) irodájába. Természetesen ott ül az íróasztal mögött egy másik Rendőrfőnök. Nyugodt,
fölényes, jeges (ám diszkrét!) pillantással
tekint az idétlen és csapzott alakra.
(Michel Piccoli játssza a második számú
Rendőrfőnököt, de játszhatná megint Fernando Rey.) "Ön tehát azt állítja uram,
hogy Ön a Rendőrfőnök? " -- kérd! úgynevezett diplomáciai tónussal. (S fmom,
alig észrevehető mozdulattal megnyom
egy gombot) A besiető alkalmazottaknak
pedig utasítást ad, hogy ... - hogy azonnal simítsák el az ügyet. Feláll az íróasztaltól, átadja helyét. Igy a film zárójelenetében már nem is egy, de két Rendőrfőnök
irányítja a tüntetés szétverését. Az "egyes
számú" és a "kettes számú" . Elegánsan és
diszkréten. A sortűzre sem ők, hanem egy
különös,
óriási struccmadár hunyorog
riadtan.
Metsző antilogika és a legforróbb humor nedveiben fürdő alkotói képzelet. Parafrázis egy minden előrejelzést megcáfoló
történelem- fejlődésre.
1977 nyarán mutatták be (ez idáig)
utolsó filmjét, A forgalmazók merész kísérlete, a nyári premier sikert hozott a
pénztáraknál is. Cet obscur objet du désir
- merev, szó szerinti fordításban: A vágynak eme sötét tárgya - a század elején
erotikus írónak tartott Pierre Louys regényének szabad felhasználása. Minden kritika rámutatott, hogy ezzel a regénnyel sok
filmrendező pórul járt már. Még leginkább
Joseph von Sternberg adaptációja érdemel
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figyelmet (The Devil is a Woman. 1935),
Marlene Dietrich egyik híres "femme fatale" -szerepét játszhatta itt el. .Duvívíer
l 958-as verziója a pipiskedő Brigitte
Bárdot-val viszont egyszeruen nézhetetlen" - hja az egyik angol szaklap. Ugyanez a méltatás Bun uel vállalkozásának eredetiségét a következőkben látja: "Amint
az a CÍmből is kiderül, ennek a vágynak a
konkrét tárgya' homályban marad, sőt az
sem kizárt, hogy ez esetben éppen a vágyakozás megsemmisítése a vágy igazi tárgya ... "
Szerencsére maga a film nem ilyen körmönfontan metafizikus. A szexuális vágy
és a társadalmi berendezkedés elválaszthatatlan, egymást meghatározó összefüggéséről szól - mint minden Bunuel-film, Az
l 930-as Aranykor-ban az állandóan szeretkezni próbáló férfi és nő ezzel a vággyal
tagadta a fennálló erkölcsi rend egészét.
Ma, csaknem fél évszázaddal később,
Bunuel némileg pesszimistább: ezért komoran, a.régi "fekete humorral", 'kinevetteti már magát a szexuális vágyat is. Magát
a vágyat? Itt kell "pontosítanunk" : azt a
szexualitást, azt a vágyat nevetteti ki, amivé az a "legújabb korban", a 20. század
fejlett ipari társadalmában vált. Amiről
már azt sem lehet tudni, hogy vágy-e ...
vagy gyűlölet...
yagy ahogy egy bizonyos Kiáltvány-ban olvashattuk, .még
l 847-ben: "pénzben kifejezhető csereérték lett".
Foglaljuk össze a Films and Filming
kritikusa, David L. Overbey nyomán a
film cselekményét:
"Mathieu, a középkorú éveinek vége
felé járó gazdag úr (Fernando Rey) felszáll
egy vonatra, majd csakhamar jókora vödör
vizet zúdít le a peronon álló, amúgy is
kékre-zöldre vert fiatal nőre. Útitársainak
elmeséli a különös tett előzményeit. A
lány nála szolgált cselédként, s ő mind
érzelmileg, mind szexuálisan rabjává vált.
A lány - Conchita - azonban ellenállt
próbálkozásainak, sőt egy fiatal férfivel
ingerelte, zsarolta. Mathleu úr végül házasságot, vagyont ajánl a lánynak - aki ekkor
már táncosnő egy éjszakai lokálban.

A vágy homályos tárgya
Conchita meg is kapja a lakást, de kigúnyolja, becsapja, elzavarja a férfit. így
szállt vonatra Mathieu-Fernando Rey ... "
A filmnek azonban még nincs vége, A
szabadság fantomjá-hoz hasonló váratlan,
látszólag logikátlan módon folytatódik.
Kibékülve, szerelmesen sétálnak a nagyváros elegáns utcáján hőseink: Mathieu úr és
Conchita. Egy-egy jelenetben már eddig is

kerepelt géppisztoly, robbant bomba, de
amúgy "diszkréten", a háttérben. Most
viszont, a film utolsó képén mindent elboritanak a lángok, egy óriási robbanás
után ...
Nem a vágy robbanását szimbolizálja ez
az explózió, hanem éppen a vágy megvalósulását akadályozó "külső" erőket, legalábbis azt, amire 'vonatkozólag a Tristana
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A vágy homályos tárgya
esetében is a József Attila verset idéztük:
"fm itt a szenvedés belül, ám ott kívül a
magyarázat. "
Bunuel filmjében nincs femme fa tale.
Bunuel tagadja, hogy létezhet "végzet
asszonya". 'Zseniális
felismeréssel
Conchita szerepét két színésznőre osztotta, s a két színésznő a legváratlanabb helyeken, egy. jeleneten belül is "váltja egymást". Végzet asszonya - ezt a fogalmat
a "végzet társadalma" találta ki - sugallja
(többek közt) ez a megoldás.
Filmje szerves folytatása nemcsak A
burzsoázia disz krét bájá-nak és A szabadság fantomjá-nak, de a Tristáná-nak is. Ott
persze még együttéreztünk. kicsit szerettük is a két főhőst. Itt undorodva nevetünk rajtuk. Bunuel talán szomorúbb,
mint valaha, ezért tud ilyen kegyetlenül
.nevettetni.
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"Fáradt vagyok" - mondta egy körkérdésre André Breton élete végén. A körkérdés az emberi cselekvés korunkbeli lehetőségeit firtatta, "Kétségbeesett vagyok, tehát nevetek" - mondaná talán Luis
Bunuel, s rámutatna elpusztíthatatlan, a
huszadik századot is túlélő "hőseire" .
Az a néző azonban, aki megismerkedik
Bunuel rnűvészetével, rögeszmésen hiszi,
hogy ezek a filmek tovább fognak élni,
mint azok az emberek, azok a rétegek,
akikről szólnak. Hol van már a milánói
nyomortelep, hol van a római biciklipiac?
Csak De Sica varázsos vászna őrzi. Egy
társadalmi formáció kígyóként vetheti le
bőreit, túlélheti naiv vagy buta történelemkönyvek primitív jóslatait, de nem élheti túl a művészetet.
Bikácsy Gergely

Az interjúkból, nyilatkozatokból
Bunuel nagyon keveset nyilatkozik.
Nem szeretem az interjúkat - mondja a
Positif munkatársának 1974-ben. "Nem is
tudok mit válaszolni. Jelentéktelen dolgokat mondok, vagy tréfálok, s az emberek a legtöbbször komolyan veszik. Nem
vagyok az elmélet terroristája. Es különben is, mit számít az, hogy mit szeretek
vagy mit nem, hogy mit gondolok erről
vagy arról az országról?"
Két interjú áll rendelkezésünkre: az
egyik l 954-ben, a másik húsz évvel később, 1974-ben készült. 1954-ben André
Bazin és Jacques Doniol-VaIcroze,
a
Cahiers du Cinéma szerkesztői arról kérdezték Bunuel-t, hogy mi történt vele
1930, az Aranykor elkészítése óta,
,,1930-ban, az Aranykor elkészítése
után Hollywood-ba mentem. A MetroGoldwyn-Mayer-rel volt szerződésem. A
Metro látta Párizsban a filmemet, és azonnal szerződtette a női főszereplőt, Lia
Lys-t. Aztán szerződést ajánlott nekem is,
de visszautasítottam. Nem érdekelt, hogy
az ottani feltételek között készítsek filmet. Párizsban szabad voltam, olyan filmet csinálhattam, amilyet akartam, a barátaim adtak pénzt. Akkor szerződtettek
mint ,megfigyelőt' , hogy hat hónapig ,figyeljem', hogyan készül náluk egy film, a
forgatókönyvtől a vágóasztalig. Kint találkoztam Autant-Lara-val, aki az amerikai
filmek francia verziójának forgatását irá'nyította. Az első nap az ügyelő ránézett a
szerződésemre, és azt mondta: ,Nem láttam még ilyen szerződést, de végül
is ... mivel akarja kezdeni? A stúdióval, a
forgatókönyvvel vagy a vágással?' A stúdiót választottam. Akkor azt mondta: A
24-esben dolgozik Greta Garbo. Akar odamenni mint megfigyelő egy hónapra?
Odamentem, és ahogy beléptem, megláttam Greta Garbót. Éppen sminkelték. A
szeme sarkából rám nézett, mintegy azt
kérdezve, hogy ki ez az idegen, aztán valamilyen érthetetlen nyelven (angolul, de én
akkor még csak annyit tudtam angolul,

hogy jó napot') megszólalt és intett egy
fickónak, aki kirakott engem az ajtón. Ettől kezdve csak a fizetésemért jártam be, és
senki nem foglalkozott velem. Három hónap telt el így, aztán újra találkoztam az
ügyelövel, aki amint meglátott, rögtön azt
kérdezte: ,Nem akar bemenni megnézni
Lili Damita forgatását? Ön spanyol?'
Mondtam neki, hogy spanyol vagyok, de
Párizsban írtam alá a szerződést. ,Mindegy
- válaszolta az ügyelő - Mr. Thalberg
kéri, hogy fáradjon be megnézni Lili Damitát egy spanyol film forgatásán.' Mr.
Thalberg volt a Metro egyik főnöke.. Erre
azt válaszoltam - megmondhatom hogy
mit válaszoltam ? Azt válaszoltam, hogy
nincs annyi időm, hogy. . . Egy hónapra
rá visszakaptam a szerződést - maradt
még egy hónapom. Visszajöttem Franciaországba, 'fizették a visszautat és egy hónapi fizetést kettő helyett. Ez minden,
amit Hollywoodban csináltam.
1931 áprilisában tértem vissza Párizsba.
Éppen a Spanyol Köztársaság hatalomra
jutásakor. Két napig Párizsban maradtam,
aztán pénzt kértem kölcsön, és taxival
Madridba utaztam. Aztán visszajöttem
Párizsba.
Olvastam egy tanulmányt
Maurice Legendre-tól, a Madridi Francia
Intézet igazgatójától, amely egyes elmaradott emberi csoportokról szólt. Részletesen leírta ezeknek az embereknek az
életmódját. Nagyon felkavart ez a könyv,
és arra gondoltam, hogy filmet csinálok
erről a témáról. Volt egy barátom, egy
spanyol munkás, aki megígérte, hogy ha
nyer a lottón, akkor ad rá nekem pénzt.
Három hónap múlva nyert a lottó n, de
minthogy anarchista volt, anarchista társai
követelték. hogy ossza fel a pénzt."
Ez a film, a Kenyér nelkűli föld végül
Spanyolországban készült el. Bunuel szoros kapcsolatot érez korábbi szürrealista
filmjei és e dokumentumfilm k özött.
"Azért csináltam meg a Kenyér nélküli
föld-et, mert szürrealista látomásom volt
és mert érdeklődtem az ember problémái
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iránt.
mint
előtt.

Másképp láttam már a valóságot,
a szürrealizmussal
való kapcsolat

A Kenyér nelkűlt föld után Párizsban
dolgoztam. Nem akartam több filmet csinálni. Családom jóvoltából volt megélhetésem, de szégyelltem magam amiatt, hogy
nem csinálok semmit. Két évig a Paramount-nak dolgoztam Párizsban a szinkronnál, aztán a Warner Bros Spanyolországba küldött, hogy irányítsam a koprodukciókat.
Ott is szikronizáltam.
Aztán
találtam
egy barátot,
Urgoiti-t, akivel
együtt dolgoztunk mint producerek. Négy
filmet csináltunk együtt, jelentékteleneket, már a Címüket is elfelejtettem.
Aztán jött a spanyol polgárháború. Azt
hittem, vége a világnak, s hogy jobb lenne
valami mással foglalkozni, mint filmeket
csinálni. A Köztársasági Kormány szolgálatába álltam Párizsban, s 1938-ban ,diplomáciai küldetésben' Hollywood-ba kellett
mennem, hogy mínt; technikai szakértő",
felügyeljek két filmre, amelyeket a Spanyol Köztársaságról forgattak.
Ott, Amerikában
ért a polgárháború
befejeződésének híré, és ott maradtam teljesen egyedül és munka nélkül. Hála Iris
Barry-nak, állást kaptam a Modern Művészetek Múzeumában. Azt képzeltem, hogy
nagy dolgokat fogok csinálni, de kiderült,
hogy csak hivatali munkáról volt szó. Tizenöt vagy húsz beosztottam volt. Latinamerikai
változatokkal
foglalkoztam ..
Négy évet töltöttem ott. 1942-ben el kellett bocsátaniuk,
mert kiderült, hogy én
vagyok az Aranykor alkotója. Sok újságíró
jött ekkoriban hozzám, de minden nyilatkozatot visszautasítottam.
Nem találtam
fontosnak,' hogy Bunuel úr a Múzeum falain belül vagy kívül van. Szomorú voltam
és szegény, úgy éltem napról napra, ahogy
tudtam, inkább rosszul, mint jól.
Aztán az amerikaiak szerződtettek narrátornak az amerikai hadseregről szóló filmekhez. Mondtam aszöveget 15 vagy 20
film alá, amelyekben sebesültek, robbanások és repülőgépdarabok
voltak láthatók.
(. ~ .) Aztán a Warner Bros Hollywood-ba
küldött egy spanyol ftlmváltozat ügyében.
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Meg kell mondanom,
hogy általában
lusta vagyok, de ha dolgozom, jól dolgozom. Szerződtettek hát mint producert, és
jól megfizettek. De ez a spanyol változat
végül soha nem készült el, és én mint
szinkronspecialista,
alkalmazott
voltam,
inkább, mint valaha. Két évet töltöttem
Hollywood-ban,
l 944-től 46-ig, és minthogy viszonylag jól megfizettek, megtakarithattam annyit, hogy egy év alatt megvalósíthassam az elképzelésemet: nem csinálni semmit.
1947-ben, amikor már nem volt pénzem, Denise Tual meghívott Mexikóba.
Filmet akart velem csinálni Franciaországban. El voltam ragadtatva, úgy éreztem,
kezd derülni az ég fölöttem. ABernarda
házá-ról lett volna szó, de ez aztán nem
valósult meg, mert a Lorca család már
eladta a jogokat. De ez alatt az idő alatt
találkeztam Oscar Dancigers-rel, aki filmet
ajánlott nekem, Megcsináltam,
és attól
kezdve Mexikóban maradtam."
A mexikói filmgyártás szigorú gyártási
kötelezettségei
között egyedül Az elhagyatottak élvezett némi kiváltságot.
"Első mexikói filmem, a Gran Casino
bukása és két év tétlenség után Dancigers
arra kért, hogy sürgősen javasoljak neki
valamilyen
gyermekeknek
.szóló filmtémát. Félénken Az elhagyatottak forgatákönyvét javasoltam. Dancigers kedvelt engem, és ezért elfogadta. De közben alkalom nyílt egy vígjáték elkészítésére, és
Dancigers azt mondta, hogy ha előbb megcsinálom azt, akkor biztosít számomra némi szabadságot Az elhagyatottak forgatásakor. Két hét alatt megcsináltam a Gran
Calvero-t, amelynek óriási sikere volt, és
elkezdhettem
Az elhagyatottak-at. S bár
tény, hogy Dancigers kérésére sok mindent ki kellett hagynom a filmből, amit
szerettem volna belevenni, mégis volt valamelyes szabadságom. Minden jelenet, amit '
kihagy tam, szimbolikus jelentőségű volt.
Azt szerettem volna, ha a legerősebben
realista jelenetekben
megjelenik valami
egészen őrült elem, valami teljesen oda
nem illő. Például amikor Jaibo megtámadja és megöli a másik fiút, a kamera elmoz-

du1ásával egy nagy, tizenegy emeletes épülő ház betonváza lesz láthatóvá a távolban.
Szerettem volna elhelyezni ebben a házban egy száz tagú zenekart. Csak egy villanásra lehetett volna látni, elmosódottan.
Szerettem volna sok ilyen jellegű elemmel
bővíteni a filmet, de nem engedélyezték.
Az elhagyatottak számomra a társadalmi
küzdelem fegyvere. Becsületes embemek
tartom magam, s ez arra kényszerít, hogy
társadalmi problémákkal foglalkozzam.
Tudom, hogy ebbe az irányba tartok.
Emellett egyáltalán nem akartam tézisfilmet csinálni. Megfigyeltem dolgokat,
amelyek hatottak rám, és megpróbáltam
őket a vásznon ábrázolni, de mindig azzal
a vonzódással együtt, amit az ösztönös
dolgok és az irracionális iránt érzek, mert
ezek az élet minden területén jelen vannak. Mindig vonzott minden, ami ismeretlen, furcsa, ami megbűvöl, anélkül hogy
érteném - miért?"
Bunuel nem tagadja szemléletének szürrealista fogantatását.
"A szürrealizmus tanított meg arra,
hogy az ember sohase veszítse el az erkölcsi érzékét az életben. A szürrealizmus
révén jutottam el annak felfedezéséhez,
hogy az ember nem szabad. Hittem a teljes emberi szabadságban, de azt is láttam,
hogy a szürrealizrnusnak igaza van. Eletem nagy leckéje volt ez, és ugyanakkor
csodálatos és költői lépés. De már hosszú
ideje nem vagyok tagja a csoportnak."
Ugyanerről a témáról húsz évvel később
ezt válaszolja a kérdezőnek, aki szerint
filmjei már kevésbé vadak, mint régen:
"Igy van. Amikor fiatal voltam, nagyon
erőszakos voltam. A szürrealizmus akkor
kezdődött el a film történetében, amikor
azon töprengtünk, hogy mit tehetnénk
azért az ezer nézőért, hacsak azt nem,
hogy megtámadunk és lerombolunk mindent, amit értéknek tartanak. Minden, ami
nem támadja a társadalmat, az intézményeket, nem szürrealista. Nyilvánvaló,
hogy gyökereim a szürrealizmusba nyúlnak, hiszen erősen hatott rám. A szürrealisták csoportja már nem létezik, de ma
már a szürrealizmus sem az, ami régen

volt. Ma a szürrealizmus az élet részévé
vált. Ma már mindenütt vadságot látunk.
Háborúkat, forradalmakat, terrorizmust.
Az erőszakot, a vadságot már nem lehet
semmire használni. Semmi nem okoz már
botrányt. 'Régen a művészetnek fegyverekre volt szűksége. Ma már a fegyverek nem
érnek semmit. Valaha az elmélet terroristája voltam. Ma borzadok minden terrorizmustól, még az elméletitól is. Erőszakkal
támadni az erőszak ellen abszurd dolog."
Ezért van egyre több és több humor a
filmjeiben.
"Igen, de mindig fekete humor. Nagyon
fontos, hogy megtanuljunk nem mindent
komolyan venni. Es ez más, mint a vígjáték vagy a vicc, amit egyébként is utálok.
Egyáltalán nem nevettet. Es én nem azt
kérem az emberektől, hogy nevessenek,
hanem hogy humoruk legyen. Nekem közömbös, hogy
moziközönség nevet-e a
filmjeimen , vagy nem. Egy moziban
annyiféle ember ül: az egész társadalom.
Az egyetlen, amit rnindig fontosnak tartottam: hogy a barátaim szeressék a filrnemet.

a

Egyébként nem szeretem a rnűvészet
iránti eltúlzott csodálatot. A szürrealizmus művészeteIlenes irányzat volt. Azt
szeretem, ha sértéseket vagdosnak hozzám, ha lázadnak. Amikor Az andalúziai
kutya első vetítésén a közönség tapsolni
kezdett, nagyon megdöbbentem. "
Két legutóbbi filmjével, A burzsoázia
diszkrét bájá-val és A szabadság fantomjával kapcsolatban a következőket mondja
el:
"Semmi folytonosság nincs köztük.
Teljesen függetlenek egymástól. Ezenkívül
A szabadság fantomjá-nak szerkezete sokkal szabadabb, sokkal gazdagabb fantáziájú. Ennek a filmnek sokkal nehezebb lesz
megtalál ni a szimbolikus értelmezését. A
burzsoázia disz krét bájá-ban ugyanazokkal
a szereplőkkel találkozunk, és a cím is
eligazít. A szabadság fantomjá-ról nem lehet ugyanezt elmondani. Nem szeretem a
logikát, sem a logikus szerkezeteket. Már
Az andalúziai kutya számára is olyan címet kerestem, aminek semmi köze a film71

hez. Nincs is. benne se kutya, sem andalúz.

A szabadság fantomjá-ban sincs se fantom,
sem szabadság."
Luis Bunuel sok és sokfajta filmet csinált .. Egy harmadik, a Le Nouvel Observateur számára adott rövid nyilatkozatában, l 967-ben így beszélt róluk:
"A legnehezebb körűlmények között is
úgy dolgoztam, hogy ne kerülj ek, ellen-

tétbe
a lelkiismeretemmel.
Filmjeim
egyetlen olyan részletet nem tartalmaznak, amely szemben állna erkölcsi vagy
politikai meggyőződésemmel.
Meggyőződéseim és elveim jól meghatározott
keretein belül aztán' megcsináltam, amit felajánlottak."
Válogatta és fordította:
Erdélyi Z. Ágnes

Filmográfia
1928 Az andalúziai kutya (Un chien andalou)
1.: Luis Bunuel, Salvador Dali O.: Albert
Dubergen
1930 Aranykor (L 'age d'or)
1.: Luis Bunuel, Salvador Dali O.: Albert
Dubergen
1932 Kenyér nélküli föld (Las hurdes)
1947 Gran Casino (Nagy kaszinó)
1949 El Gran Calavera (A nagy halálfej)
1950 Az elhagyatottak (Los Olvidados)
1.: Luis Bunuel, Luis Alcoriza O.: Gabriel
Figueroa
1950 Susana
1951 ba hija del engana (A kiábrándult lány)
1951 Una mujer sin amor (Egy asszony szerelem
nélkül)
1951 Subida al cielo (Emelkedés az égbe)
1952 El Bruto (A durva)
1952 Robinson Crusoe
1952 El
1953 Cumbres Borrascosas (Üvöltő szelek)
1953 La ilusion viaja en tranvia (Az ábrándok
vilUamoson utaznak)
1954 El rio y la muerte (A folyó és a halott)
1955 Ensayo de un crimen (Archibald de la Cruz
bűnös élete)
1955 Cela s'appelle l'aurore (Hajnalodik)
1956 La mort en ce iardin (Halál a kertben)
1958 Nazarin
1959 La fié..,e monte a El Pao (A láz eléri El

Pao-t)
1.: If. Castillou regénye nyomán L. Bunuel,
Luis Alcoriza, O.: Gabriel Figueroa
1960 The young one (A fíatal lany)
1961 Viridiana
I.: L. Bunuel O.: José A. Agay Sz.: Silvia
Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey
1962 Dldöklő angyal (El angel exterminador)
1.: L. Bunuel, Luis Alcoriza O.: Gabriel
Figueroa Sz.: Silvia Pinal, Jacqueline
Anderec, José Baviera, Augusto Benedico
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1963 Egy szobaldny naplója (Le journal d'une
femme de chambre)
1.: L. Bunuel, Jean-Claude Carriere O.:
Roger Fellous Sz.: Jeanne Moreau, Georges
Geret, Michel Piccoli, Francoise Lugagne,
Jean Ozanne, Daniel Ivernel
1965 Simon du désert (Oszlopos Simon)
1967 A nap szépe (Belle de jour)
I.: L.' Bunuel, Jean-Claude Carriere O.:
Sacha Vierny Sz.: Catherine Deneuve, Jean
Sorel, Michel Piccoli, Genevieve Page,
Pierre Clementi
1968 Tejút (La voie lactée)
1.: L. Bunuel, Jean-Claude Carríére O.:
Christian Matras Sz.: Laurent Terzíeff,
Paul Frankeur, Delphine Seyrig
1969 Tristana
1.: L. Bunuel, Julio Alejandro O.: José A.
Agay Sz.: Catherine Deneuve, Franco Nero,
Fernando Rey, Lola Gaos
1972 A burzsoázia diszkrét bája (Le channe
diseret de la bourgeoisie)
I.: L. Bunuel, J.-C. Carriere O.: Edmond
Richard Sz.: Fernando Rey, Delphine
Seyrig, Stéphane Audran, Bulle Ogier,
Jean-Pierre Cassel
1974 A szabadság fantomja (Le fantSme de la
Liberté)
1.: L. Bunuel, J.-C. Carriere O.: Edmond
Richard
Sz.: Adrianna
Asti, Julien
Bertheau, Jean-Claude Brialy, Adolfo Celi,
Michel Piccoli, Jean Rochefort, Michel
Lonsdale
1977 Cet obscur objet du désir (A vágy e sötét
tárgya)
1.: L. Bunuel, J.-C. Carriére O.: Edmond
Richard Sz.: Serge Rey, Carole Buquet,
Angela Molina, Julien Bertheau, André
Waber, Milena Vukotic
A csupán CÍmükkel említett filmek részletes
filmognifiai adatai megtalálhatók a Filmkultúra
1968/2 számában.

HAGYOMÁNYAINK
Az államosított

magyar filmgyártás harminc éve

Mást, újat akartunk
Beszélgetés Ranódy Lászlóval
Nádasy László:
- Mindenekeldtt apályakezdésről faggatnálak, a .generációd indulásának éveiről.
Ranódy László:
- 1939 nyarán lettem ingyenes Hunniagyakornok. Ez azt jelentette: a filmgyárban dolgozhattam,
s ezért egy vasat sem
kaptam. De ez nagyon jó iskola volt. Szőts
Pistával egy napon kerültünk a gyár ba,
akkor már voltak ott néhányan gyakornokok: Rónai Gyula hangrnérnök,
Jeney
Imre és Weidinger György rendező-asszisztensek. Weidinger rendkívüli tehetség volt,
kár, hogy később eltűnt a szakmából
Filmtörténetünk
örök hiányossága marad,
hogy Budapest ostromáról forgátott tekercsei - a Lánchíd fölrobbantásának
pillanatát is megörökítette
- kézen-közön eltűntek. Reményt keltő generáció volt ez ...
Természetesen
ahányan voltunk, annyiféleképpen láttuk a dolgokat, és annyiféleképpen akartunk filmet csinálni. Egyben
volt a platformunk
közös, abban, hogy
mást akartunk, mint amit addig csináltak.
Ez nemcsak a fiatalságunkból adódott, hanem az egész társadalmi-politikai
helyzetből is. Tudatában voltunk, hogy az, ami
akkor volt, nem folytatható, sem a társadalomban, sem a művészetben, s legkevésbé a filmművészetben,
amely abban az
időben - tisztelet akivételeknek
- valójában nem is volt művészet még nálunk.
Filmgyártásunk
szórakoztatóipar
volt, s
legjobb teljesítményei is - azt mondhatnám - legföljebb iparművészeti termékek

voltak, nem a szó igazi értelmében vett
művészet. Mi szembenálltunk
ezekkel az
adottságokkal,
a mindent meghatározó
üzleti szempontokkal,
bíztunk és hittünk
abban, hogya magyar közönség is azt a
mást várja, amit mi akartunk. A generáció
első nagy sikere Szőts Pista kitörése volt.
Azért mondom, hogy a generációé, mert
nagy vállalkozásában mindannyian "benne
voltunk",
mögötte
álltunk, segítettük,
szurkoltunk neki, mi is akartuk, hogy az
Emberek a havason megszülessen.

Nádasy László:
- Szőts filmje volt az egyetlen megvalosulf terv, de bizonyára voltak más, meg
nem valósult terveitek is ...
Ranódy László:
- Nagyon sok tervünk volt. A többiekét
nem tudnám mind felsorolni, csak a magam elgondolásait.
Már akkoriban meg
akartam csinálni a Szakadék-ot, Darvas József hasonló című drámája és Máról holnapra című regénye nyomán; nem lehetett
megcsinálni, betiltotta a cenzúra - osztályellenes izgatás miatt -, pedig már a
próbafelvételeknél
tartottunk.
Nem valósulhatott meg Móra Ferenc Enek a búzamezőkről círnű regénye megfilmesítésének
terve sem, "békére való izgatás" miatt ...
Emlékszem, Morell Mihály Kovai Lőrinc
egyik regényéből akart filmet készíteni,
Szőts Pistának is voltak új elgondolásai,
Máriássy Félix - ő is a mi generációnkhoz
tartozott
- tele volt tervekkel ... Ám
ezek a tervek akkor - az egyetlen Embe73

rek a havason kivételével - nem valósulhattak meg.
Nádasy László:
-- Hogyan lehetne megfogalmazni a
nemzedeki célok, eszmények lényeget, a
nemzedék programját?

vitaalapként szolgálhatott atovábblépéshez.
(Ujból megjelent l 976-ban, a Filmtudományi Intézetkiadásában. A szerk.)
Nddasy László:
- Mit sikerült a Röpirat elgondolásaibál
megvalásitani?

Ranódy László:
Ranódy László:
- Akkoriban ezeket az elgondolásokat
- Ereztük : ahhoz, hogy újat teremtsünk, még nem lehetett megvalósítani. Ennek
egy új ország építéséhez hozzájáruljunk nagyon sok összetevője volt. Elsősorban
nagy szavak, de nem tudom ezt másképp az ország helyzete, kifosztottsága, ezenkifejezni -, mindenekelőtt a múltból a belül a filmgyártás lerongyolódott állajövőbe tartó jelen teljes valóságát föl kell pota. Tehát a technikai feltételei sem volfedeznünk, föl kell térképeznünk, tehát tak meg annak, hogy komoly filmgyártás
olyan Ihletésű volt a programunk, mint az kezdődjék,
Ráadásul alaposan összekuirodalomban a falukutatóké, azzal a szép- szálta az erővonalakat egy jószándékú, ám
irodalommal tartott rokonságot, mely a később rossz politikai húzásnak bizonyult
falukutatás programjával indult, annak ih- koncepció. Arra gondolok, hogy a koalíletésére bontakozott ki. Általában ez volt ciós pártok kisajátították a filmszakmát,
a mi generációnk érdeklődési körére jel- de többnyire csak a gazdasági oldalára voltak tekintettel, a filmművészet művelődéslemző.
- Persze ez nem jelentett valamiféle politikai hivatásáról megfeledkeztek. Tervek azonban akkoriban is érlelódtek. En
egységes programot, platformot, mert ahogy már említettem - ahányan voltunk, abban az időben a Sarló Filmvállalatot - a
annyiféleképpen láttuk a valóságot, és a Nemzeti Parasztpárt fllmvállalatát - vekiutat is annyiféleképpen kerestük. Ren- zettem, s így tanúsíthatom, hogya Talpageteget vitatkoztunk, és minél elhivatot- latnyi föld terve, első forgatókönyve azoktabbnak éreztük magunkat a ránk váró ban a hónapokban született meg. Ez filmfeladatokra, annál inkább igyekeztünk en- történeti tény. Maga a film persze csak
nek szervezett kereteket teremteni. Dr. akkor valósulhatott meg, amikor a filmKatona Jenő - Erdélyi István filmvállala- gyártás államosítása bekövetkezett.
tának felvilágosult szellemű gyártásveze- Nádasy László:
tője - lehetővé tette számunkra, hogy - Hogyan jutott el a Talpalatnyi föld a
olyan filmeket vetítsünk, amelyeket a mo- megvalósu lásig?
zikban abban az időben már nem játszhat- Ranódy László:
tak - John Ford Erik a gyümö!cs-étől
- Úgy kezdődött az egész, hogy egyszerNyikolaj Ekk A szorocsinci vásár-jáig -, és csak megjelent nálam egy látásból már isamelyekhez különféle kerülő utakon ju- mert, szikár, nekem akkor öregembernek
tottunk hozzá. A vetítések után néha éj- tűnő valaki, letett az asztalomra egy könyszakába húzódó, késhegyig menő vitákat vet - ez volt a Lakodalom, keresztelő,
folytattunk, ezeken a vitákon alakultak ki bölcső -, és azt mondta: Öcsém, ebből
a "frontok", itt tisztázódtak a vélemé- világfilmet csinálunk. Ö Szabó Pál volt.
nyek, itt győzköd tük egymást álláspont- Sok idő telt el aztán, amíg a jóslata valóra
jaink helyességéről. itt tisztult a tuda- vált. Mindenekelőtt rendezőt kellett találtunk, s fogalmazódtak meg világosan a nunk. Először Molnár Istvánt, a Párizsban
feladataink. Es ha nem is volt leírt progra- tanult népi táncost és koreográfust kértük
munk, közösen deklarált kartánk, azért fel, a segedrendezője Basilides Ábris - a
ennek a generációnak a hitvallása Szőts későbbi neves dokumentumfilm-rendező
Pista Röpirat a magyar filmművészet - lett volna. Molnár István azonban inügyében című dolgozatában 1945-ben kább egy stilizált, koreografikus népi játémeg is fogalmazódott, dokumentálódott, s kot akart a témából csinálni, semmint a
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Szabó Pál-i realizmus adekvát filmi megje- könyv. Akkor összejött egy új csapat lenítését. Eszembe jutott: Szőts Istvánt vagyis a régi kiegészült olyan nevekkel,
kellene ennek az ügynek megnyerni. Ö mint Hintsch György, Bálint György, Kaakkor az Enek a búzamezőkről megfilme- tona Jenő, aki a film gyártásvezetője lett,
sítésével foglalkozott. Miután befejezte a' Radványi Géza, Benesik Imre, Háy Gyula,
forgatást, bekapcsolódott a munkába, A maga Hont Ferenc -, és elkezdődött egy
forgatókönyv megírására Dallos Sándort lázas rohammunka, mert valamennyien
kértük fel, de részt vett ebben a rnunká- éreztük és tudtuk, hogy itt nemcsak egy
ban B. Nagy László, Basilides Abris, Makk film rnegszületéséről van szó, hanem tulajdonképpen az egész magyar filmművészet
Karcsi - ő szintén a Sarlónál dolgozott
akkoriban - Makay Árpád, a film későbbi jövőjéről, azokról a célokról, melyekért az
operatőrje, Görbe János, aki Góz Jóska elmúlt években, majdnem évtizedben, a
szerepét játszotta volna; és Darvas József- mi generációnk küzdött. Erőn felüli futás
től kezdve egészen Veres Péterig sok min- volt ez, olyan közös munka, melyhez míndenki a tudása, tehetsége legjavát adta. igy
denki dramaturgja volt annak a könyvnek,
még a feleségek is, Pali bácsi Etája és az én született meg a Talpalatnyi föld végleges
forgatókönyve. Ma már nehéz lenne refeleségem, Kótzián Katalin.
- Szép könyvet írt Dallos: a címe Piros konstruálni, ki mit adott hozzá. A címet
Góz volt. Kicsit hosszú volt, mert az egész Radványi Géza találta ki, a végén a börregényttilógiát felölelte, s erről nagy vi- tönajtón látható felirat - "Szabadul
táink voltak Szőts-csel és Dallossal is. A 1945-ben" - Benesik Imre ötlete volt, az
viták ellenére hamarosan el akartuk kez- aszálytól a gát áttöréséig vezető képsort deni a forgatást, de ez egyszeruen lehetet- határozottan emlékszem rá - én írtam
len volt: nem volt se nyersanyag, se tech- meg. .. de nem is az az érdekes, ki mit
nikai felszerelés, a vállalaton belüli szemé- csinált, hanem az, hogy ennyien egy akaIyi változások is hátráltatták a megvalósu- rással egységes valamit tudtunk létrehozni,
lást. Úgy látszott már, hogy ezt az álmot olyan forgatókönyvet, amellyel aztán Bán
is el kell temetni a többi mellé, amikor Frigyes is egyetértett.
- De még mindig nem volt rendező.
váratlanul jött egy fordulat: államosították a filmgyártást, és Hont Ferenc - a Készült a könyv, de nem volt rendező.
megbízott művészeti vezető - azonnal Szőts Pista ugyanis vonakodott ezt az új
megkeresett, megkérdezte, hajlandó len- könyvet vállalni, neki más elképzelései
voltak. En ugyan szívesen megcsináltam
nék-e a munkatársa lenni mint művészeti
ügyvezető. Hont Ferencet már régebbről volna a filmet, de úgy éreztem, ez nem fér
ismertem - l 938-tól a Független Színpad össze az új állásommal, és más feladatokat
munkatársa voltam mint segédrendező és kell az államosított magyar filmgyártás eldíszlettervező -, azt feleltem hát: hogyne, indításával kapcsolatban megoldanom. Jaboldogan. Hont azt mondta: ha július else- vasoltam Morell Mihályt, ő azonban mással foglalkozott. Meglehetősen tanácstalajéig nem sikerül egy filmet elindítanunk
- ez volt 1948. május 28-án -, akkor az nul ücsörögtünk Révai Dezsőnek, a filmellenvélemény fog érvényesülni, nevezete- gyár akkori igazgatójának az irodájában:
sen az az álláspont, hogy ne legyen önálló ő, Hont Ferenc és jómagam. En kinéztem
magyar filmgyártás, hanem szinkronizál- a Róna utcára - a mai Lumumba utcára-,
juk mi csak a különböző országok filmjeit, és ott szemben, az egyik ház ablakából
szinkronfilm-gyártás legyen, de önálló ma- éppen porrongyot rázott ki Timár Katalin,
gyar filmgyártás ne legyen. Létre kellett Bán Frigyesné. Hirtelen támadt az ötlet:
hozni tehát - szinte azonnal - egy lefor- Bán Frigyes legyen a film rendezője. Mingatható filmet. Előálltam a Talpalatnyi denki nagyon megörült, hiszen Bán isföld - pontosabban akkor még Piros Góz mert, jó kvalitású rendező volt. Azonnal
- ötletével. Igen ám, de hosszú volt a áthívtuk, és attól fogva már az ő vezényle-
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tével csináltuk a filmet. Nem akarom elvitatni sem Hont Ferenc, a film művészeti
vezetője, sem Bán Frigyes érdemeit - az ő
markáns rendezői egyéniségének fundamentális szerepe volt a film művészi minőségében -, de azért a Talpalatnyi föld egy
kicsit a mi generációnk újabb tette is volt.
Ha elolvasod a főcímlistát, sokunk nevével
találkozol, még ha néhányunkét elrejtette is a "dramaturgiai munkaközösség"
anonimitása. Az Emberek a havason mellett a Talpalatnyi föld volt az a másik
nagy pillér; amelyre a mi generációnk teljesítményíve későb b ráépűlhetett.
Nádasy László:
- Azé a generációé, amelyik a tizes években szűletett, és mostanában éri el a nyugdíjkorhatárt . . .
Ranody László:
- Igen. Hát a tizes évek végén született,
hadd fiatalítsam egy kicsit magam, magunkat. Szerencsére a nyugdíjkorhatár a művészek életében nem olyan szigorúan meghatározott. Addig tart az alkotói periódus,
amíg az ember úgy érzi, van értelme annak, hogy valamit elmondjon, amíg hisz
abban, hogy amit elmond, attól a világ, ha
nagyon kicsivel is, de változik, jobb lesz.
Amíg ez a hite megvan - és hozzá a fizikai
ereje -, addig az ember nyugdíj korhatáron túl is teszi azt, ami a kötelessége. S
amire egy életet tett föl.
Nádasy László:
- A Szakadék első forgatókönyvének betiltása nem okozott válságérzetet?
Ranády Lász ló:
- A szó hétköznapi értelmében válságot
ez nem idézett elő, voltak nagyobb válságok az életemben. Inkáb b valami bizonyosságot adott az a döntés, hogy jó úton
járok. Világossá tette ugyanis, hogy abban
a rendszerben a lényeges, a fontos társadalmi kérdésekről nem lehet nyiltan beszélni Ez pedig bizonyság volt arra, hogy
jól látom a magyar valóságot, helyesen
gondolom, hogy itt gyökerestől mást kell
csinálni, mert az adottságokat elfogadva
nem lehet élni; nem lehet dolgozni. Inkább "forradalmasított" a betiltás, és egy
pillanatig sem volt kétséges a számomra,
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hogy én ezt a filmet egyszer még meg
fogom tudni csinálni.
Nádasy László:
- Mikor tudtad megcsinálni?
Ranody László:
- Több mint tíz év múltán, l 955-ben. Addigra már valójában mást is jelentett a
film, kevesebbet is, többet is. Kevesebb
lett a napi aktualitása, de általánosíthatóbb a rnondandója; a vezetőknek a néphez való hűségéről beszélt, s ez - azt
hiszem - örök gond; l 955-ben épp olyan
aktuális volt, mint ma, vagy akár holnap
lesz. Ám addig volt még egy válság, egy
igazi. l 950-ben filmet forgattam - Csillagosok címmel - Urbán Ernő novellájából,
amelyik egy tsz megalakulásának a körülményeit ábrázolta, azokat a nehézségeket,
melyeket leküzdve egy embercsoport valódi közösséggé válik. Ez a film soha nem
került bemutatásra, még a befejező munkálatok előtt betiltották és megsemmisítették, körömlakk lett belőle. Ez rendkívül nagy törés volt az életemben, azt hittem, nem élem túl. Aztán a vitalitás mégis
átsegített a válsághangulaton, és kicsit bizonyítandó is, hogy mindaz, amit a Csillagosok-ban mondani akartam, igaz mondandó volt, ismét egy Urbán-novellából
készítettem a Hintón járó szerelem cimu
filmet, ezt a népi idillt, könnyed, kissé
népszínműves hangulatú vígjátékot, mely
alkalmas volt arra, hogy a depressziós hangulatból kirántson.
- Egyébként azt hiszem, minden valamirevaló művész életéhez, munkájához
szervesen hozzátartoznak a válságok. Aki
mást, többet akar, mint a szokvány, az
szükségképpen állandóan összeütközésbe
kerül önmagával is, a világgal is. Utólag
visszanézve én legalábbis úgy látom: a válságokat szükségszerűen vállalnom kellett,
különben ez vagy az a ftlmem, aminek a
fontosságában hittem, nem valósulhatott
volna meg. Ha akadályba ütköz tem, soha
nem próbáltam megkerülni, kitérni más
irányba, nem csináltam "valami mást",
hanem konokul ragaszkodtam a magam
rögeszrnéihez, várva az önmegvalósításra
alkalmas pillanatokat.

Nádasy László:
- Kritikusaid
gyakran
megróttak
érte,
hogy kevés az úgynevezett mai témájú filmed, filmjeid többsége a múltban játszódó, klasszikusok inspirálta mü. Mi ennek
az oka?
Ranódy László:

- Mindenekelőtt egy félreértés a mai téma
meghatározása körül. Mert mi is a mai
téma? Ha csak azt tarthatnók mai témának, ami per ma játszódik, akkor - ironizálva - azt mondhatnók: minden nap új
filmet kell csinálni, mert amit tegnap forgattunk, az már nem "mai film". De túl az
ironizáláson: azt hiszem, a mai film, a mai
mű az, amelyik a mának valamit mond. Bs
ebben az értelemben én az összes filmjeimet mainak tartom. Semmi esetre sem
valami elhatározott különcködésről, arisztokratizmusról, a közvetlenül adott mától
való eleve-elzárkózásról van szó, hiszen a
Szakadék - amikor először láttam neki-,
a Hintón járó szerelem, és nem utolsósorban A tettes ismeretlen - amelyik egy
megrázó élmény hatására fogant meg bennem - a maga idejében nagyon is közvetlen aktualitású téma volt.
Nddasy László:
- Ez utóbbit - emlékszem
ták, hogy "a neorealizmus
Ranódy László:

- azzal vádolepigonja" ..: .

- Igen, ilyen vádak elhangzottak. Ami engem illet: az epigonizmust tagadom, a neorealizmusra pedig büszke vagyok, szívesen
vállalom, s nemcsak azért, mert a neorealizmus a filmművészet megújulásának
egyik jelentős állomása volt, hanem - még
inkáb b - azért, mert a mi generációnk
törekvéseit már akkor jellemezte, amikor
még nem is hallottuk ezt a fogalmat. Csak
később derült ki, hogy a mi hitvallásunk a
neorealizmus irányzatával azonos.
Nádasy László:
- A tettes ismeretlen kedvezdtlen krttikat
fogadtatása újabb válságot okozott?
Ranódy László:

- Igen, abban az értelemben, hogy akkor

fogalmazódott meg bennem a "mai·téma"
iménti definíciója, vagyis az a meggyőződés, hogy nem föltétlenül szükséges az
adott problémákról adott mi1iőben lejátszódó történettel szólni. Lehet másképp
is, néha talán még hatékonyabban ... Ekkor született meg Darvas József Vízkereszttől szilveszterig című regényéből az
A kiket a pacsirta elkísér, majd az ismert
Móricz-regényből

a Légy jó mindhalálig,

melynél maibb téma alig van. Egy ártatlanul meghurcolt emberke a vészbírái előtt
áll: mai, aktuális téma ez. Mint ahogy mai
téma, aktuális - a szó mélyebb értelmében - a Pacsirta is, a modem elidegenedés
természetrajza, szinte a születése pillanatában, Kosztolányi zseniálisan "előreérzö"
regénye nyomán. Az Aranysárkány
szintén egy Kosztolányi-regény ihletésére
- a "normális" körűlmények között is
lappangó, a látens fasizmus rajza. Nem
mai téma? ... Az Arvácska - ismét Móricz nyomán -: lázadás az emberi kiszolgáltatottság ellen. Mondanivalója rokon a
többi filmern mondandójával, amely összefoglalva - nem egyéb, mint az emberi méltó ság, a személyiség tiszteletének
követelése.
Nádasy László:
- Lehet-e az t mondani, hogy életművedet
a magyarság önismeretének
igénye ihlette?
Ranódy László:

- Témaválasztásaimban bizonyára szerepe
volt a nemzeti önismeret igényének. Ars
poeticám sarkalatos pontja, hogy a művészet feladata és célja az ember maga-megismerése, cselekvéseinket determináló ösztön-erőink fölismerése és fölismertetése,
munkává és műélvezetté fmomítása. A
magunk megismerése vezet el oda, hogy
másokat is meg tudjunk érteni, és ha másokat meg tudunk érteni, akkor talán egyszer majd minket is megértenek. Ez a hitvallásom lényege, ezért, valami ilyesmiért
vállalom, amit csinálok, válságokkal, mindennel együtt.
(Nádasy László)
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LÁTÓHATÁR

"Társadalmi megrendelésre dolgozó filmépítész"
Fassbinder egyszemélyes iskolája
A Positif című francia filmfolyóirat krití- be, mint Szophoklész, Goethe, Jarry, Gay
kusa 1974-ben így kezdte a Fassbinderről (Koldusopera), Peter Weiss. A feldolgozásírott cikkét: "Habozok kissé, hogy beszél- és előadásmód mindenesetre eredeti lehehetek-e Rainer Werner Fassbinderről, mert tett, mert az "antitheater" feltűnést kelcsak hét filmjét láttam, azaz egyharmad á- tett, és Fassbindert meghívták rendezni
nál is kevesebbet eddigi munkásságá- más színházakhoz is. Sikeres színházi benak ... " Mit szóljon ezek után a magyar mutatkezása segítette hozzá a filmrendekritikus, aki 1978-ban is csak azt mond- zéshez is, mert amint ő maga mondja el,
hatja még el, hogy három filmjét látta Németországban mindmáig színházban
Fassbindernek, holott hősünk azóta már a szerezhet rendező olyan tekintélyt, hogy
harmincadik filmjén is túl jár? A kérdés filmrendezöként is komolyan vegyék. Két
persze költői, mert bemutatnunk Fassbin- korábban készült rövídfilmie után első
dert, különösképpen amikor végre eljut nagyjátékfilmjeit
(mindjárt
négyet)
hozzánk két filmjével is, mindenképpen
1969-ben forgatta, köztük a Katzelillendő, tehát valakinek úgyis neki kell macher-t, amelyet Mannheimben a filmállnia VÍzzelfőzni.
kritikusok díjával tüntettek ki.
Bs ha még csak az említett harmincegynéhány film állna a harminckét éves A nyugatnémet film új hulláma
Fassbinder mögött! De Fassbinder szín- a hatvanas évek közepe táján indult, de hapadi rendező is, és legalább harminc szín- mar ellaposodott. A Schamoni-fivérek ígépadi rendezés is áll már mögötte, köztük retes debütálás után (Ulrich: Minden évben
tucatnyi, mely saját darabjaiból készült. újra, Peter: Vaddsztilalom rókákra) a komDe nemcsak színrnűírö, hanem hangjáték- merszfilmgyártás vizeire sodródtak. Mások
és tévéjátékszerző is, sőt még színész is: egy-egy érdekes, egyéni kísérlet után vagy
játszott mind saját darabjaiban, nind má- eltűntek, vagy elszigetelten és erőtlenül
sokéban, mind színpadi rendezéseiben,
próbálkoztak
tovább (Reitz,
Kristl,
mind filmieiben. Aligha van önmagán kí- Schaaf). A francia származású Jean-Marie
vül bárki is, aki összes művét látta és 01- Straub (Anna Magdalena Bach kránikdja)
vasta. Ki ez az elképesztően termékeny,
azóta is keveseknek szóló, ezoterikus-esznyughatatlan, bőbeszédű fiatalember?
tétizáló filmeket készít, Corneille-drámát,
Fassbinder 1967-68-ban tűnt fel a Schönberg-zeneműveket
filmesít meg.
müncheni színházi élet avantgardista peri- Alexander Kluge (Búcsú a tegnaptól, A
fériáján. Egyik megalapítója volt az "anti- müveszek a cirkusz kupoldia alatt tandcstheaternek", amely saját "antidarabjain"
talanok) elvétve készít egy-egy igen szűk
kívül olyan "antiszerzőket" mutatott még körben ható, Godard módjára a manipula-
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tív kommunikációs csatornákat program
szerűen kerülni próbáló, de alighanem kissé doktriner, teoretikus ftlmeket. Az
egyetlen rendező, aki átment ette magát, és
ftlmjeinek közönsége van: Volker Schlön.dorff (Törless). Legutóbb a Böll kisregényéből készült Katharina Blum elvesztett
tisz tessége és a Kegyelemlövés c. filmjeivel
hívta fel magára a figyelmet.
De hosszabb szünet után mintha
Schlöndorff is csak az utóbbi években talált volna újra magára, a német film újabb
fellendülése idején. Ez a fellendülés azonban nem az említett régebbieknek, hanem
Schlöndorffon kívül elsősorban három új
rendezőnek köszönhető: Werner Herzognak (Kaspar Hauser, Üvegsztv, Stroszek),
Wim Wendersnek (Az idő folyamán, Az
amerikai barát) és Rainer Werner Fassbindernek.
Mi újat hozott Fassbinder, mi az, amivel a mai nyugatnémet valóság hétköznapjaihoz oly szorosan tapadó ftlmjeivel a
nemzetközi filmművészet egyik jegyzett
alakja lett? Az említett új nyugatnémet
rendezők, akiknek névsorát természetesen
megintcsak ki lehetne egészíteni további
ígéretes tehetségekkel (Schroeter, Lilienthal, Achternbusch, Kotulla stb.), nem alkotnak iskolát, nem különféle árnyalatait
képviselik egy újfajta törekvésnek, hanem
külön utakon járnak mind, még ha az utókor távlatából szembe is ötlenek majd talán bizonyos, most még nem látszó konvergenciák. Fassbinder legfeljebb egymaga
tekinthető iskolának a maga agresszivitásra hajló személyiségével és buján tenyésző-terjedő munkásságával. Ha akad közeli
lelki rokona és "iskolatársa", akkor leginkább a drámaíró Franz Xaver Kroetz az,
akinek egyik darabját Fassbinder meg is
ftlmesítette.

Fassbinder újdonsága
kezdetben és bizonyos mértékig mindmáig a tagadásban rejlik, a színházának
"antitheater" elnevezésében is kifejeződő
tagadásában. Fassbinder egyfelől a nyugatnémet fogyasztói társadalmat tagadta,
másfelől a "művész-filmet", illetve általá-

ban az örökérvényűségre és kikezdhetetlen megformáltságra igényt tartó művészetet. Hősei a hétköznapok megnyomorítottjai: a nagyvárosi utcák, bárok alakjai,
az ipartelepi lakónegyed ek, a kispolgári
családi házak lakói, vendégmunkások, hítvány kis gengszterek, selyemfiúk, konzumnök, üzemi munkások, takarítónök,
kisvállalkozók és családi ezüstök, csipkék,
kristályvázák, szertartások bűvöletében
élő, úrhatnám kispolgárok. A zöldségkereskedő hőse belepusztul zöldségkereskedő
életébe. Nem annyira az önmagában sem
lélekemelő targonscás-kisvállalkozói sorsteszi tönkre, hanem a polgári látszatot
mindenáron őrző családi gyámkodás. Hans
Epp nem éppen erős, kivételes egyéniség,
magyarán: mulya tuskó, de alighanem a
családja is felelős ezért. Megfutamodott az
idegenlégióból, a rendőrségtől kitették a
szűrét, mert az első előállított éjjeli lepke
behálózta, szerelme rangján alulinak tartotta, .hogy hozzámenjen, maradt végül a
targonca és a rossz házasság. Már épp eléggé frusztrált ember ez a Hans Epp, amikor
a családja most még az élhetetlenségét,
lecsúszottságát is minduntalan szemére
veti.
Persze a zöldségkereskedő legalább
annyira önmaga áldozata, beidegződése]nek,
öncsalásának,
tehetetlenségének,
mint családjáé, ugyanúgy fogva tartja őt is
a kispolgári életszemlélet, mint gyámkodó
szeretteit, s ő csak azért pusztul bele ebbe
a rabságba, mert próbál lázadni ellene, s
lázadásainak kudarca csak még jobban elmélyíti tehetetlenségét.
Fogságban élnek A félelem megeszi a
lelket hősei is: az arab vendégmunkás és az
öregedő takarítónő - a társadalmi előítéletek falai közé látva, de mint később
kiderül: a bennük magukban mélyen lappangó reflexek, ösztönök fogságában is.
Nehéz kihívóbb, excentrikusabb, sőt, szinte azt mondhatnánk: morbidabb alaphelyzetet elképzelni, mint ezé a fílmé: egy
szobortermetű, fiatal arab vendégmunkás
és egy özvegy, nyugdíjas kor felé közeledő
takarítónő szerelme és házasssága. De a
film éppen arról győz meg, mennyire kártékony az olyan előítélet, amely egy ilyen
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összecsuklik a gyomorvérzés fájdalmaitól,
Fassbinder ezzel a filmbeli, mégoly emberi menedék törékenységére figyelmeztet.
Az R. úr dmokfutása c. 1969-ben készült Fassbinder-film közeli rokona A
zöldségkereskedő-nek. Egy hasonlóképp
frusztrált műszaki rajzolóról szól, aki a
létező legnormálisabb, hétköznapi életet
éli: dolgozik, az előmenetel meghiúsult reményeivel, családja van, tévét néz, fiacskája iskolai gondjaival és a maga egészségügyi panaszaival bajlódik. Egy alkalommal, amikor felkeresi egy egykori iskolatársa, és egyházi énekeket énekel vele,
egyszercsak elszabadul benne a pokol:
agyonüti egy súlyos bronz gyertyatartóval
a feleségét, a szomszédnőt és a fiát, s
másnap fölakasztja magát a munkahelyi
vécében.

A félelem megeszi a lelket
kapcsolatot
eleve természetellenesnek,
morbidnak tekint. Fassbinder szemében
az érzések őszintesége, tisztasága teljesen
igazolja és hitelesíti ezt a kapcsolatot.
Ugyanakkor azt is megmutatja a film,
hogy hősei menekűlők, a többszörös kitaszítottság és magány elől keresnek oltalmat e különös kapcsolat menedékében.
Ali arabként, munkásként egyaránt kiszolgáltatott, Emmi pedig: öregként, özvegyként, nőként és társadalmi állása folytán.
Egymásra találásukban nagy szerepet játszik ez a szociális meghatározottság. Es
amikor repedések mutatkoznak a kezdetben oly idillikusnak látszó kapcsolaton, akkor ez nemcsak a társadalmi roszszallás és megvetés stresshatásainak tulajdonítható, hanem a nem megoldott, csak
átmenetileg elfojtott társadalmi létbizonytalanságnak, a házastársak magukkal hurcolt múltjának is. Amikor a film végén Ali
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A Franz Xaver Kroetz Wildwechsel (e
vadászati szakkifejezésnek "járó" vagy
"forgó" a magyar megfelelője) c. darabjából készült filmből sem hiányzanak a kriminalisztikai rémségek: főhőse egy kispolgáti szellemben nevelt tizennégy éves
leány és egy tizenkilencéves munkásfiú,
akik titokban összefekszenek, és a fiút
irigységből feljelenti ezért egy barátja. Kiskorú leányelcsábításáért lecsukják néhány
hónapra a fiút, majd szabadulása után
folytatódik a viszony, és a leány teherbe
esik. A lány ekkor ráveszi a fiút, hogy ölje
meg az útjukban álló apát. A fiú ezt meg
is teszi, börtönbe kerül miatta, a leány itt
látogatja meg, hogy elmondja neki: halott gyermeket hozott világra. Mintha
csak egy Strum und Draag-kori vagy századelejei expresszionista dramában állna
mindez. De ismerősnek tűnhetik a szerző,
Kroetz tévé-változatban nálunk is bemutatott darabjából, a Felső-Ausztria CÍműből
is, amelyben a cím éppen egy a szóban
forgó országrészben történt és az újságban
is olvasható hasonló esetre utal, mintegy
azt jelezve, hogy a Felső-Ausztria viszonylag békésnek, csendesnek látszó világa
ugyanilyen robbanás lehetőséget hordozza
magában.

A félelem megeszi a lelket
Fassbinder nem húzódozik az ilyen kirobbanások, ámokfutások, összeomlások
ábrázolásától. Kedvelt műfaja

és amelynek meséjében van valami közmegegyezéses sémákra utaló, hol valamI
triviális végzet-, hol hasonlóképp triviális
igazság-fogalomra appelláló.
amelodráma.
A filmtől soha sem volt idegen ez a
A lexikonok szerint a melodráma több fajta melodráma, sőt, a romantika idején
ielentésű fogalom, jelent történeti vagy re- kialakult és a múlt század második felében
gényes tárgyú, látványos, érzelmes, népies jelentkező
tömegigények szolgálatában
színjátékot, mely a romantika idején ala- formálódó műfaj éppen a filmben talált
kult ki, s amely többnyire üldözők és az igazán magára. A némafilm modern-népüldözött ártatlanság konfliktusára épül. mese-funkcíóia és beszédnélkü1isége külöJ elent továbbá zenekísérettel előadott nösképp kedvezett a melodramatikus elmonodrámát, szavalat ot, jelenetet stb. A beszélésmódnak.
Fassbinder
gyökerei
fogalom ezekkel az eredeti, történeti je- idáig nyúlnak vissza. Bár művészetének
lentéseivel természetesen nemigen alkal- ösztönzői között ott található Godard is
mazható Fassbinder filmjeire. De a köz- (saját állítása szerint az Eli az életét című
használatban melodrámának nevezzük ma filmet huszonhétszer -látta), ez a hatás inmár általában véve az olyan színjátékot,
kább a visszájára fordulva érvényesült.
amelyben túltengenek a nagy, széles gesz- 1968 után Fassbinder úgy érezhette, hogy
tusokkal ábrázolt, egyáltalán nem véka alá az az intellektuális mozgalom, amely töbrejtett, pallérozatlan érzelmek, indulatok,
bek közt Godard fílmművészetében öltött
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testet, kudarcot vallott. Újfajta "népművészettel" próbálkozott tehát, olyan művészettel, amely immár nem annyira az
értelmiséget, hanem inkább a 68-as diákmegmozdulások
idején mozdulatlanul
maradt és a társadalom döntő többségét
kitevő, kispolgárosodó proletariátust vette
célba. Filmjeiben, darabjaiban ezeknek a
tömegeknek a kiszolgáltatottságát, szellemi-lelki nyomorúságát ábrázolta, mégpedig úgy, hogy elsősorban ezekre a törnegekre hasson velük. Színházi ember lévén
nyilván annak a német színpadi hagyománynak a folytatását tűzte ki célul, a
filmre is alkalmazva, amely a bécsi népi
színjátéktól (Nestroy, Raimund), a melo82

dráma tőszomszédságából
ível többek
közt Marieluise Fleisseren és Ödön von
Horváthon át a Fassbinder-pályatársig,
Kroetzig.
De ugyanennyire ott van ösztönző példái közt a hollywoodi melodráma hagyománya is. Fassbinder elsősorban Douglas
Sirkre, az ő ötvenes években készült filmjeire hivatkozik. "A film", idézi ő maga
Sirköt egy róla írott cikkében, "vér, könynyek, erőszak, gyűlölet, halál és szerelern. .. Nem lehet filmet csinálni a dolgokról, hanem csupán a dolgokkal, az emberekkel, a fénnyel, a' virágokkal, a tükrökkel, a vérrel és még mindazokkal a
fantasztikus dolgokkal, amelyekért érde-

mes az életet leélni" A félelem megeszi a
lelket Fassbinder állítása szerint nem más,
mint hódolat Douglas Sirknek, aki Mindent, amit az ég megenged címmel készített hasonló tárgyú, egy öregedő nő és egy
fiatal suhanc szerelméről szóló filmet. Persze elég egy pillantást vetni e Sírk-film egy
stand fotój ára, a szerelmeseket alakító színészek szirupos álomábrázatára Casuhancot az ötvenes évek egyik népszerű James
Dean- Elvis Presley
hibridje,
Rock
Hudson játssza), és összehasonlítanunk
őket a Fassbinder-fllm kendőzetlen civilarcaival, hogy ne vegyük túlságosan komolyan ezt az állítást.
De nem is ezen a meglehetősen kétes és
ismeretlen Sirkön van a hangsúly, hanem
azon, hogy az amerikai film, ezúttal A
nagy Gatsby-féle filmekkel odaát is ki tudja hányadvirágzását élő szívlötyögtető fajtája ismét termékenyítő hatással van egy
európai rendezőre.
Való igaz, Fassbinder csakugyan nem
a dolgokról, hanem a dolgokkal akar
filmet csinálni, a nagy különbség csupán
az, hogy míg a Sirk-félék minden fogadkozásuk ellenére nem "az élet dolgaival",
hanem műélettel csinálnak filmeket (ezzel
nem magát Sirköt akarom látatlanul leszólni), addig Fassbinder valóban az élet
nyers tényeiből építkezik.
A teljes képhez tartozik, hogy Fassbinder a nagy filmcsinálási kedvében szép
számmal forgatott "ponyva-ftlmeket" is,
igaz, nem szirupos románcokat, hanem
afféle franciás beűtésű gengszter-ftlmeket,
stricikkel, kurvákkal, godard-i=belmondói
pózok kal.
Mindez azonban nem azt jelenti, hogy
Fassbinder
hol művészfilmeket
csinál elmélyült koncentrációval, hol lazításul közönségfilmet. Skálájára ráfért még
a Fontane-féle Effi Briest filmváltozata is.
Az egységet különféle miliőjű filmjei közt
nem nehéz felfedezni: a világkép és feldolgozásmód egységét. A gengszter-ftlmek
alakjai is kiszolgáltatott, kis stílű emberek
nála, akikben a hanyag lövöldözés ugyanúgy szerepjátszás csupán, ahogy a valósággal egybevetve szerepjátszó póz az "igazi"

A zöldségkereskedő
gengszterfilmhős rettenthetetlensége
is.
Az Effi Briest pedig eredetijében sem az a
pasztellszínű századvégi junker-szomorújáték, ahogy a köztudatban él, hanem feszes, realista polgári kamaradráma az érzelmek, az egyéniség börtönéről, és Fassbinder filmje a regénynek ezt az oldalát
domboritja ki, azt, amely Effit a slumosodó nagyvárosok, a sivár lakónegyedek
olcsó álmokat melengető nőihez teszi hasonlóvá.
Fassbinder világképe sok tekintetben
egységes. A mai nyugatnémet valóságot
baloldali marxista álláspontról, nem kívülről, nem felülről, hanem mintegy önkritika módjára bíráló ember világképe ez - de
nem különösebben eredeti Fassbinder
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eredetisége módszerében rejlik.
A nálunk is bemutatásra kerülő két film,
valamint egy külföldi utam jóvoltából látott harmadik: a Wildwechsel című alapján, némi hazardírozás sal ugyan, e módszert úgy jellemezhetném, hogy az említett melodramatikus jelleget Fassbinder a
kortársi képzőművészeti törekvésekből ismert elidegenítő új- (vagy foto- vagy
hiper-) realizmussal párosítja. Az elidegenítés legfőbb eszköze a lassítás és a kimerevítés. Természetesen nem filmtechníkai
értelemben, így aligha élt eddig valaha is
Fassbinder e két eszközzel, hanem a kamera- és a színészmozgatás terén. Mind A
zöldségkereskedő-ben mind A felelem
megeszi a lelket című filmben sűrűn találkozunk olyan beállításokkal, amelyekben
a történés teljesen reális, akameramozgás
is hangsúlytalan, valami mégis furcsán, kínosan irreális érzeteket kelt.' A szereplőket, a jelenetet sokkal hosszabban látjuk,
mint megszoktuk. Soha nem annyira hoszszan, hogy ez a hossz a film más hosszaihoz képest hangsú1yossá válnék, de annyira csaknem mindig, hogy kezdjük valahogy kényelmetlenül érezni magunkat.
Nem olyasféle vontatottságról van itt szó,
mint a 60-as évek első felének iskolateremtő Antoníoni-filmieiben, hanem a
minduntalan némi distanciát teremtő figyelem elidőzéséről. A leghangsúlyosabbá
ez egy-egy jelenet végén válik, amikor a
szereplők már mintegy csak lendület ből
vannak jelen, és a rendező kivárja, míg a
jelenet végképp le nem áll, nyávogva elhaló hangforrás módjára. Fassbinder e
módszere a film nyers és hevenyészett
elemeit a megszokottól eltérő perspektívában mutatja, és bizonyára nem véletlenül,
sokszor viszolyogtató nézetük ben láttatja.
Mondani sem kell, hogy amelodráma kliséi mennyire a visszájukra fordulnak ebből
a perspektívából.
Bizonyos mértékig Fassbinder módszeréhez tartozik példátlan termékenysége is.
Fassbinder, minden valóságértelmező művészi eljárásával,' eredetiségével 'együtt, az
általa "hollywoodinak" nevezett közönségfilm felesküdt híve. "Egyedül az ameri84

kai filmnek van valami tekintélye előttem,
mert egyedül az jut el a közönséghez. Sikerült ez a német filmnek is 1933 előtt, és
természetesen vannak más országokban is
rendezők, akiknek sikerül egyénileg kapcsolatot teremteniük a közönséggel, De a
maga egészében csak az amerikai film él
boldog egyetértésben a közönségével, éspedig azért, mert nem próbál művészi
lenni ... " Másutt meg ezt mondja: "A
legtöbb, amit el tudok képzelni, az volna,
ha olyan filmeket csinálhatnék, mint a
hollywoodiak, olyan szépeket, olyan erőteljeseket, olyan csodálatosakat, és mégsem lennének apologetikus filmek, Ez az
álmom, ilyen német filmet csinálni, szépet, klasszat, jót, amely mégis rendszerbíráló lenne, mint ahogy van is egy csomó
olyan hollywoodi film, amelyek egyáltalán nem olyan együgyű en apologetikusak,
ahogy felületesen állítani szokás ... "
Hitchcockra hivatkozik, meg John Fordra,
Howard Hawksra, mint olyan profikra,
akik ontották a filmeket (Ford százhuszat), s ugyanakkor elsőrangú iparosoknak
bizonyultak, olyan építészek módjára,
akik megrendelésre valami lakhatót alkotnak.
Fassbinder önmagát is társadalmi megrendelésre dolgozó "ftlmépítésznek" tekinti, aki szükségleteket, ha a sors úgy
hozza, pillanatnyi, múlékony szükségleteket elégít ki, és ha művei betöltötték hivatásukat, "éntőlem akár el is felejthetik
őket". Megtekintés után eldobhatók. Nyilvánvaló, hogy ebben a felfogásban, mind a
filmet afféle papírzsebkendőnek tekintő,
mind pedig a hollywoodi filmet mítizáló
elfogultságban több a tagadás, mint az állítás. Es igazságértéküket is eszerint kell
mérlegelni: mit tagadnak? Ugyanakkor az
is kétségtelen, hogy Fassbinder eddigi
munkásságában (már amennyire ezt a
magamfajta vízzel főző szegény kritikus
felelősséggel kijelentheti) csakugyan sok a
hevenyészettség és az aktuális érdekeltség;
eddig készült filmjei csakugyan eldobhatónak fognak idővel bizonyulni, de a módszere sokat ígérő, és harminc egynéhány
filmjével is pályája elején áll még.
Györffy Miklós

A FILM ÉS KÖZÖNSÉGE
A groteszk forrásai és funkciója
Egy magyar film közleményének szerkezete
Nem kizárólag, de talán elsősorban Adorno, Kracauer, Powdermaker, Jarvie, Annie
Goldmann nevével fémjelezhető az az
irányzat, amelyik a filmeket abból a szempontból közelíti meg, hogy milyen társadalmi összefüggéseket tárnak fel, hogyan
fogalmazzák meg egy adott társadalom általánosabb vagy részlegesebb problémáit
egy adott történelmi pillanatban. Ezt a
megközelítési módot szociolágiai tartalomelemzésnek is nevezik.
Az l 977/78-as tanév I. félévében kb. 30
harmad-, negyed- és ötödéves népművelésszakos hallgatónak "Filmszociológia" CÍmen tartottam kollégium ot. Minthogy a
közönségszociológiának a jelenlegi tanmenet aránylag már kellő helyet biztosít,
úgy véltem helyesnek, ha a problémának
egy eddig kevésbé firtatott oldalával ismerkedünk: megvizsgáliuk, milyen szociológiai típusú információhoz juthatunk magának a filmnek az elemzése révén, mit
árul el a film nyelvezete és közleménystruktúrájaaz alkotók társadalom-élményéről és a filmet prod ukáló társadalomról.
Két film szociológiai tartalom-elemzésére vállalkoztunk. Az egyik András Ferenc Veri az ördög a feleségét c. filmje
volt, a másik a Francia kapcsolat (French
connection) c. amerikai bűnügyi film, A
rendelkezésre álló időnek jóval nagyobbik
részét fordítottuk a magyar ftlmre: maga a
probléma ls bonyolultabb volt, de érthető
okoknál fogva fontosabb is volt számunkra. Az alábbiakban csak a magyar film
elemzéséről számolok be.
Még a tanév megkezdése előtt találkoztam
néhány hallgatóval, közöltem elképzelésemet, s közülük javasolta valaki az Andrásfilmet. Az első órán azután hallgatóim
több más alternatíva közül majdnem egyhangúlag a Veri az ördög. . . mellett dön-

töttek. Ezen az első órán közös munkával
rögzítettük azokat a problémagócokat,
amelyekből kiindulva a film szociológiai
vonatkozásai feltárhatónak látszottak. E
gócok a következők voltak: l. a filmben
ábrázolt két világ legfontosabb jellemzői:
2. valóság és látszat; valóságos és hamis
értékek a film szereplőinek viselkedésmódjában és gondolkodásában, 3. a normativitás és a deviancia problémái a szereplők viselkedésében, 4. a két világ közötti kommunikáció lehetősége és lehetetlensége, 5. az augusztus 20-i ünnepnek
mint a "találkozás" keretének filmbeli értelme és funkciója.
A hallgatók e probléma-gócokról rövid
dolgozatok írását vállalták. E tekintetben
semmiféle formális előírást nem szabtam
meg: bármelyik témára többen is vállalkozhattak egymástól függetlenül, és kéthárom fős csoportok is alakulhattak egyegy dolgozat megírására.
E dolgozatok vagy beszámolók meghallgatásával majdnem öt (tan-)órát töltöttünk, oly módon, hogy mindegyiket igen
alaposan megvitattuk, s minden egyes dolgozat vitájánál felhasználtuk mindazt,
amit addig tisztáztunk, dolgozatról dolgozatra és témáról témára igyekeztünk mélyebbre hatolni a filmben. Az ötödik óra
második részét és a hatodik órát fordítottuk az összegezésre, ami azonban nem sikerűlt tökéletesen: nem volt elég időnk
arra, hogy összefogjuk a viták valamennyi
szálát, s koherens módon rendezve mindazt, amit megállapítottunk, kellően átfogó
következtetéseket vonjunk le. E cikkben
tulajdonképpen ezt is szeretném pótolni.
A beszámolók természetesen nem voltak egyformák: színvonaluk függött készítőik szociológiai érzékenységétől, filmérzékenységétől, gondolkodási kultúrájától és természetesen sbefektetett mun85

kától is. Hangsúlyozni szerétnék azonban
két dolgot: egy-két kivételtől eltekintve az
egész hallgatóság igen nagy érdeklődéssel
vett részt a munkában (azok is, akik nem
írtak dolgozatot), a dolgozatírók zöme pedig kifejezetten fontosnak érezte az ügyet
(jellemző például, hogy a csoportos beszámolók készítői tovább vitatkoztak egymással magán az órán), másodszor, a legfontosab b megállapításokat, legalábbis cSÍraformában, majdnem kivétel nélkül a
hallgatók fogalmazták meg, én személy
szerint feltétlenül csak a viták terelőjének
és összefoglaló értelmezőjének szerepét
játszottam, s így mindaz, amit az alábbiakban leírok, kollektív munka eredményének tekintendő.
A munka kezdetekor rögzített" probléma-gócok csak a gondolati tevékenység
katalizátorai voltak, vagyis arra nem alkalmasak, hogy pontosan hozzájuk igazodva
rendezzük az anyagot.
;
Az elemzések kézzelfoghatóvá, tették
azt az intuitíve is eleve nyilvánvaló tényt,
hogy a film két társadalmi közeg, két univerzum találkozásának története, olyanynyira, hogy az összefoglaló értelmezésnek
nemcsak ebből kell kiindulnia, hanem az
anyag rendezésének mindvégig ez marad
az alapvető vezérelve.
A rendezés logikai szerkezete azonban
részben eltér az eredetileg felvett "probléma-gócokétól", s a következő alaplépésekben írható fel:
1. a két világ legfontosabb olyan jellemzői, amelyek bizonyos mértékig a másiktól
függetlenül leírhatók; a különbözés struktúrája,
2. a kettő közötti kommunikációs folyamatok, ill a kommunikáció-képtelenség (a kontáktus-hiány és a félreértések)
okai: a viszony struktúrdia.
3. a két világ egymásról és önmagáról
való hamis tudatának lelepleződése a kommunikáció anomáliái révén; ahamistudat
struktúrdia.
4. a kűlönbözési struktúra, a viszonystruktúra és a hamistudati struktúra mint
a két világ tulajdonképpeni együvétartozásának jellemzői, a "találkozás" révén kiraj86

zolódó "világáliapot" (társadalmi állapot),
vagyis egy "átfogó struktura",
1. A különbözés struktúrája
Néhány elemi tény. A két közeget két
család képviseli: Vetró ék és Kajtárék.
Mindkét családban jelen van a "középnemzedék" , amelyik ma az országot, ha
lehet így mondani, "jegyzi", a két házaspár alakjában. Ugyancsak mindkét családban ott az "ifjúság", egy-egy 17-18 éves
leány, valamint Kajtáréknál egy 20-22
éves fiú alakjában. A Kajtár családban
ezenkívül jelen van az előző nemzedék is,
öreg Kajtár képében.
Vetró magasrangú állami hivatalnok
(vagy ipari vezető, ez nem derül ki egyértelrnűen), felesége háztartásbeli, leánya
gimnazista. Öreg Kajtár, az egykori vasutas, még 1945 előtt szőlőt kapott ajándékba a Horthy-kormányzatért vállalt valamilyen szolgálatáért. A jelenlegi családfő"
szintén vasutas (de a család fó jövedelme a
borból ered). Kajtárné , Margit háztartásbeli, a kislány iskolába jár, nyáron anyjának segít, a fiú kőfaragó segéd.
A két család közötti (formális) "közvetítő kapocs", akinek a révén a "találkozás" létrejön, Jolán, Kajtár húga, egyben
Vetró titkárnője. Szerepel még a "Vetrószférában" Vetró sofőrje, aki azonban háttérben marad, a "Kajtár-szférában" pedig
Dodó, Kajtárék félkegyelmű szölömunkása, végül az augusztus 20-i kocsmázásban
és a lakodalmon részt vevő "népség, katonaság".
Vetróék "munkából", azaz egy újonnan
elkészült objektum ünnepi átadása után
érkeznek Jolán ötlete alapján, hogy egy
kellemes vasárnapot töltsenek "falun",
mintegy "a nép körében". Kajtárék tulajdonképpeni célja a vendéglátással felhasználni Vetrót részint a helyi idegenforgalmi
kirendeltség megszerzésére, részint többször is elbuktatott fiuknak a mestervizsgán való átsegítésére.
A különbségek több szinten ragadható k
meg.
aj Materialitás-idealitás oppoziciáia.
Ez

egy igen komplex módon ábrázolt ellentét, melynek csak legkézzelfoghatóbb
megjelenési módja az anyagi javakhoz való
viszony: megnyilvánulásai mintegy fokozatokban rendezhetők.
Kajtárék lenyűgöző, Rabelais-i kapacitással esznek-isznak, Vetró éktól ez a dimenzió teljesen idegen (a film talán kissé
direkt allegóriát használ itt Vetró gyomorbajával, de igen sikerülten céloz Vetróné
szexuális kielégületlenségére).
Kajtárék alapvető, sőt, azt lehetne mondaní, egyetlen beállítottsága a szerzés, a
gyarapodás, Vetróéknak tulajdonképpen,
legalábbis hozzájuk képest, nincs pénzük.
Kajtárék életének tengelye saját, egyéni
(családi) szükségleteik kielégítése rövid és
hosszú távon, Vetróéké a családfő által betöltött társadalmi funkció.
Kajtárék érdeklődése nem tetjed túl e
szükségletek biztosításán, Vetróéknál viszont (legalábbis személy szerint Vetrónál) ilyen szükségletek nem mutatkoznak,
ezzel szemben érvényesül viselkedésükben
egy olyan normatíva, amelynek értelmében kulturáltnak kell lenni (lásd a Kobayashi-műsort, valamint a "Faust" -előadásra való visszaemlékezést. Hogy ez nem
őszinte, belülről fakadó igény, kiderül
Vetró nak azokból a szavaiból, hogy "Utána kell majd nézni a Goethénél" , ott is
szerepel-e az "Eladó az egész világ" kezderu Mefisztó-szöveg: világos jelzés - még
ha kissé didaktikus is -, a kultúrált, vezető értelmiségi szerepét játszó ötven-valahány
éves Vetró nem olvasta a
"Faust" -ot),
Kajtárék szakadatlanul el vannak foglalva közvetlen, konkrét, egészen személyes
ügyeikkel (még a bor árusítása is folyik
tovább Vetró ék ottléte alatt), Vetrónak
viszont semmi néven nevezendő személyes
ügye nincs (egyszer kap dührohamot a
lánya miatt), ezzel szemben vagy halálosan unatkozik, vagy következő beszédét
diktálja Jolánnak. S itt az is lényeges,
hogy Vetrónak ez a nem személyes tevékenysége sem konkrét: egyetlenegy tényleges intézkedés, teendő gondja sem bukkan elé funkciój ával kapcsolatban, úgy

fest, mintha élete, egész léte kizárólag reprezentáló jellegű megnyilvánulásokból állna, mintha szerepe kizárólag egy megfoghatatlanul működő, roppant mechanizmus
emberalakban való szimbolizálása volna.
Összegezve: Kajtárék a telhetetlen fogyasztani és bírni vágyás jegyében élő, kizárólag önmagukkal, de azzal aztán nagyon is törődő hús-vér emberek, tevékenyek és erőszakosak, Vetró életidegen,
személytelen, vagy még inkább: személyesség nélküli, vágy és szükséglet nélküli
ember, egy egyszerre elvont és látszólagos
tevékenységben agyonhajszolt absztrakció.
b) Az irányító szerep szerinti oppozíció.
A tényleges "családfő" Kajtáréknál Margit, az asszony, Vetró éknál a férfi. Ez a
film egyik szociológiai telitalálata: egzakt
felvételekből tudjuk, hogy akár a falusi és
a városi életforma közötti különbség tengelyén, akár az iskolázottsági szint szerint
rendezzük a családstruktúrákat, azt látjuk,
hogy az egyik pólus on inkább az asszonyé, a másikon inkább a férfié a vezető
szerep. S a filmben nem pusztán vezetőszerepről van szó, hanem arról is, hogy a
két közeg legfontosabb jegyeit egyben ez
a vezető személyiség reprezentálja. Ez
mindjárt átvezet a következő oppozícióhoz.
c) A közeg-homogenitás szerinti oppozíció. A Kajtár család ugyanis a rá jellemző
alapvető attitűd (a szerzés stb.) tekintetében egységes, a Vetró család viszont a magáé szempontjából nem: Vetronéról pillanatok alatt kiderül, hogy benne is él a
szerzés vágya: érdeklődik, mennyit érhet
"ez aház", telket szeretne venni, "cserepek" után kérdezősködik stb. Bár ezek
jellegzetes mai "értelmiségi" attitűdök,
Vetró lényének elvont idealitásától mégis
tökéletesen idegenek, vagyis a házaspár
között húzódik egy törésvonal.
d) A kontinuitás szerinti oppozíció. A
Kajtár-gyerekek rossz közérzete nem erősebb annál, ahogyan bármilyen új nemzedéknek mindenféle baja, súrlódása van a
szüleivel vagy azok életformájával, s valószínűleg bele fognak nőni szüleik világába
87

és attitűd-struktúráiába
(Pityunál talán
érezhető némi elvágyódás), ezzel szemben teljesen világos, hogy a Vetró-lánynak
az égvilágon semmi köze sincs szülei világához: sohasem fog ráléphetni arra a,
/mondjuk, a MADISZ-tól a mához vezető
útra, amelyet a szülei jártak be, azért,
mert ez az út az ő számára már nem
létezik. Még azt is 'mondhatnánk: a, Kajtár-gyerekek "felérnek" a szüleikkel, ám
Vetróék lánya radikálisan könnyebb fajsúlyú személyiség aszüleinél.
e) A történelemhez való viszony szerinti oppozíció. A Kajtár-házaspár és a
gyerekek számára a történelem egyszeruen
nem létezik: az emberi létnek ezt a dimenzióját sem élményben, sem szavakban nem
ismerik. Látszólag öreg Kajtámak van történelem-élménye, de csak látszólag, ez
valófában a történelem viszontagságai által
okozott két személyes élmény. Azért nem
történelem-élmény, mert történelmi jellegében nincs átgondolva: az öregnek egyszeruen fogalma sincs róla, hogy a vörösmatróz-lázadásban való részvétel 1916-ban
és a Szentjobbot az országban körülhordozó "aranyvonat"
vezetése 1938-ban
enyhén szólva inkoherens. Számára e kettő azonos érték: két olyan esemény, amiről mesélni lehet, s átmenet nélkül, hol az
egyikről, hol a másikról. Ezzel szemben
Vetró éknak maga a léte történeti: éntudatuknak és egymáshoz tartozásuk tudatának is meghatározó forrása, hogy 1945
után együtt indultak a "mozgalomban",
valamint feltehetőleg mindaz, amit azóta
együtt átéltek. Más kérdés, hogy ez a történelembe ágyazottságuk mennyire valósága a jelennek is, hogy történetileg élik-e
át _amát is. A film erre a kérdésre nemmel
válaszol, - de ez már átvezet a további
problémákhoz.

azt mondhatnánk, hogy maguk Vetróék
mint emberek, eszköz szerepét játsszák. Vetró a maga részéről ebben a materiális
értelemben semmit sem akar Kajtáréktól:
ha velük való érintkezésének egyáltalán
valami tartalma van, akkor egy illúzió
fenntartásának a szándéka, amely abban a
kijelentésben
lenne megfogalmazható,
hogy "érintkezik egyszeru emberekkel",
hiszen ez a nép sűrűje, CAtörésvonal ebben az összefüggésben is megemlítendő,
amennyiben
Vetró né azonnal elkezd
"akarni valamit": telek stb.) Kiélezve a
következőképpen fogalmazhat nánk : Kajtárék számára Vetró olyan eszköz, aki mint hatóság - szükséges valós érdekeik
érvényesítéséhez, hogy realizálhassák létüket mint materialitást. Vetró számára a
Kajtár család olyan eszköz, amely - mint
a "népet" jelentő közeg - szükséges önmagáról alkotott képének igazolásához,
hogy realizálhassa lét ét mint idealitást,

h) A megvalósulás síkján. Annak, hogya
fentiek eléréséhez szükséges kommunikáció létrejöhessen, előfeltétele, hogy a
kommunikánsoknak - előre és menet
közben - legyen valamilyen elképzelésük
a másik félről és arról, hogy a maguk
részéről hogyan felelhetnek meg a kommuruxáció követelményeinek. Ami Kajtárékat illeti, itt Margit különválik a család
többi tagjától, mert egyedül ő mérlegeli
tudatosan, milyen benyomást kell kelteni
Vetróékban. A többiek nem törődnek ezzel: annyi fogalmuk sincs a "nagyvilágról" ,
amennyi annak felismeréséhez szűkséges, hogy Vetróék előtt szűkség van valamilyen tettetésre. Itt fokozatok vannak. A
legkomikusabb Öreg Kajtár viselkedése,
aki lelkesen mesél a lekényerezendő vezető kommunista funkcionáriusnak a Szentjobbról, De nem sokkal szerencsésebb ebből a szempontból Kajtár és a fiuk maga2. A két közeg viszonyának
tartása sem. Ráadásul nem sikerül eltitkolstruktúrája
n~ "eldugni" magát_a közeget, amelyben
élnek,
így Dodót. A film egyik csúcsponta) A szándékok sikján. Kajtárék akarnak
ja
a
nyugágyban
heverő Vetró és a részeg
valamit Vetróéktól, es a találkozásban.
Dodó
párjelenete,
ahol műfajilag a grosemmi más nem érdekli őket, mint a célteszkből
szinte
már
az abszurdba lépünk
jaik elérése, vagyis az ismeretség és a venát.
déglátás puszta eszköz a számukra, sőt,
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Margit tudatosan, a helyzet reális megítélésével próbál színlelni. "Elvileg" tudja,
hogy Vetróék más világban élnek, valójában azonban nem ismeri ezt a világot,
emiatt állandóan melléfog. Így eldugja
ugyan a szentképeket, feszületeket, próbálja elhallgattatni az öreget stb., de 1.
képtelen elhinni, hogy Vetró csakugyan
gyomorbaj os, tehát erőszakoskodik, hogy
egyék, majd megsértődik, 2. azt hiszi,
hogy Vetrónak "imponálni" fog a családi
kripta, 3. Vetrót sértő és irritáló módon
hozakodik elő az ügyeivel, 4. már abban is
téved, hogy Vetró egyáltalán intézkedni
tud ezekben az ügyekben ("nagyember"
az "rragyember", gondolja), és így tovább.
Másfelől Vetró, aki nem praktikus célokat követ, hanem legfeljebb önmagát szeretné szemlélni a Kajtárékkal való érintkezésben,abban
téved, amikor azt híssi,
hogy egyetlen szó is érdekélni fogja abból,
amit Kajtárék mondhatnak neki: a családdal való kapcsolatára azonnal rátelepszik a
teljes értelmetlenség és unalom. Másodszor, téved akkor, amikor azt hiszi, hogy
Kajtárék egyetlen szót is értenek abból,
amit mondhat nekik: a film "legkínosabb"
jelenetei - amelyekben a Vetró-házaspár
önmagáról, életmódjáról, értékeiről, emlékeiről beszél a vendéglátóiknak - mintha
az űrben lebegnének. _
A kommunikáció tehát oly módon
(nem) valósul meg, hogy 1. a két közeg
eleve radikálisan eltérő jelentesvildgban
mozog, 2. egymás ielentesvilágát nem ismerik, ill félreismerik, 3. érintkezési kísérleteikben kölcsönösen ezekhez az egymásról kialakított téves képekhez igazodnak.
azzal a különbséggel, hogy míg Kajtárék
(pontosabban
reprezentánsuk,_ Margit)
tudják, hogy gyakorlati céljaik eléréséhez
valami mást kellene mutatni, mint amik,
azt már nem tudják, hogy a színlelt valóság mi legyen (ráadásul életük vaskos és
szövevényes valósága le sem tagadható),
Vetró viszont nem tudja magáról, hogy
neki valójában semmi köze ezekhez az emberekhez (ill. a film végére ébred rá), ezenkívül azt sem tudja (de ezt talán fel sem
ismeri), hogy önmagáról való tudata is ha-

mis (ez viszont már átvezet a következő
problémakörhöz).
A kapcsolatnak látszólag két lehetősége
mutatkozik: a konyhában Kajtárnéval
összebarátkozó Vetróné, valamint az elvileg mindkét 'közegbe beletartozó Jolán révén. Vetró né azonban, éppen az említett
törésvonal _ miatt a konyhában megmutatkozó, rejtett, "anti-Vetró" vonásai miatt egyáltalán nem alkalmas arra,
hogy kapocsként szolgáljon a férjéhez
(erre Jolán még külön figyelmezteti sógornőjét): Vetró pontosan azokat a megnyilatkozásait utasítja el (meglehetősen goromb án), amelyek Kajtáméval kommunikáció-képessé tették. Jolánról pedig kiderül, hogy nem mindkét közeghez, hanem
egyikhez sem tartozik,' vagy pontosabban :
egyaránt mindkettőhöz és egyikhez sem.
Mindkettőhöz annyiban, amennyiben egyfelől ismeri Vetró világát; és tudja, hogyan
kell abban élni: viselkedésmódjában és törekvéseiben hasonul hozzá, másfelől
ugyanolyan haszonleső, céltudatos, praktikus, mint rokonai (sőt, még falánk is: ebből a szempontból igen gondosan rendezték meg az ebédet). Egyikhez sem annyiban, amennyiben először is. már és még
egyikkel sem érzi (és érezheti) magát azonosnak, másodszor, közbülső helyzeténél
fogva, ő azután mindkettöt igyekszik kihasználni: rokonaitól pénzt kér, Vetrótól
a hatalom segítségét (s rokonaitól eltérően
tájékozottan és eredményesen). O csakugyan kommunikációképes mindkét világgal, de lénye végképpen kiürült: nem más,
mint készenlét a világ bármely elemének
eszközként való felhasználására. Világos,
hogy kapocsként ő sem szolgálhat.

3. A hamis tudat struktúrája
Itt tárul fel a groteszk ábrázolásmód forrása, itt mutatkozik meg, hogy ez volt e
struktúra egyetlen lehetséges megjelenítési
módja. A koncepciót és az ábrázolásmódot tulajdonképpen szét sem lehet választani: az alkotók ezt az összefüggésrendszert eleve csak groteszk alakban láthatták. Logikailag ez két lépcsőben érthető
meg. Az első maga a vázolt szituáció: egy-
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felől Kajtárék tudják, hogy színlelni kellene Vetró előtt, de a) ezt gyakorlatilag
úgysem tudják megoldani, b) valójában
nem tudják, mit is kellene szinlelni, c)
nem tudják, hogy az egész erőfeszítés fölösleges, mert igaz ugyan, hogy a hatalom
valami elvont általános, de gyakorlati intézkedések szempontjából mégsem az, és
Vetró nem a megfelelő
ember; másfelől
Vetrónak (jó ideig) fogalma sincs' róla,
hogy akarnak tó1e valamit, d) nem veszi
észre, hogy szinlelnek, pontosabban, nem
látja őket másnak, mint amilyenek, a maguk nem sejtett közönségességében és érdektelenségében.
A második lépcső ennek a kölcsönös
vonatkozási rendszernek a nézőnél fellépő
eredménye. Képzeljünk el egy pillanatra
két külön filmet, amelyek közül az egyik
csak Vetróék, a másik csak Kajtárék világát ábrázolja, anélkül, hogy a másik akár
nyomokban is megjelennék. Mindkét film
lehetne szentimentális, tragikus, realista,
szatirikus, naturalista vagy dokumentumszerű, de nem volna groteszk. Ha végiggondoljuk, hogy mikor miért nevettünk a
leginkább és (mondhatnánk) a legkeservesebben - felismeriük, hogy a két közeg
vonásai nem egyszeruen önmagukban voltak komikusak, hanem egymásra való vonatkozásaikban: a film úgy van felépítve,
hogy' a "komikus robbanások" pillanataiban az egyik közeget rnindig a másiknak a
szemével látjuk, ill. átéljük a másik közeg
számára tökéletesen érthetetlen megnyilvánu1ásaínak e másik közegre tett hatását.
E mechanizmus következetes és egy pillanatra sem szűnő működtetése révén a film
azt éri el, hogy rnindkét közeget folyamatosan a másik felől, a másik számára való
érthetetlenségében látjuk. Ezáltal mindkét
közeg sokkal rnélyebben és végérvényesebben lepleződik le, mintha csak önmagában
jelenne meg, s groteszk módon nevetségessé azzal válik, hogy fel sem ismeri sem
azt, hogy nem érti a másikat, sem azt,
hogy ő maga érthetetlen a másik számára.
A hamis tudat, sőt, az immorális tudat
mindkét oldalon az illető közeg saját
autentikus értékeinek elvesztése révén áll
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be. Kajtárek látszólag "azonosak önmagukkal", s mindvégig saját autentikus világukon belül maradnak (erre utal már említett két jellemzőjük, a homogenitás és a
kontinuitás is), csakhogy e világ konstituens értékei a protekcióért indított vadászat során maguk is eszközzé devalvdládnak: Kajtáréknak centrális értéke az ünnepi ebéd, de csak azért fungál, hogy megnyerjék vele Vetrót, centrális értékük a
borárusítás és életük több más kelléke, de
mindezt rejteni próbálják, hogy megnyerhessék Vetrót, centrális értékük a fiuk és
annak munkája, de mutatvánnyá degradálják (" vagy 30 OOOforintba került ennek a
gyereknek minden kilója") stb. - azaz
megtagadják és eladják legfontosabb értékeiket gyakorlati céljaik elérése érdekében
(s még ha van is "visszacsatolás",azazhaa
célok elérése maga is újfent ezeket az értékeket szolgálja majd, világos ennek az útvonalnak az immoralitása, Kajtáréknak
önmagukhoz képest is demoralizált állapota).
Vetró hamis tudata sem jobb. Hamisnak bizonyul e tudat már azáltal is, hogya
"vetró i" magatartás színfala mögül azonnal előlép a pillanatok alatt Kajtárék szintjére süllyedő Vetróné és a szüleitöl tökéletesen elidegenült kislány (s mindkettö
mint olyan realitás, amely rnindeddig láthatólag egy pillanatig sem zavarta a vetrói
világ működését).
Hamis azáltal, hogy
Vetró nak sejtelme sincs, mennyire nincs
köze az emberekhez, s arról sem, miért.
Hamis azáltal, hogy valós funkciónak hiszi
magát, holott csak szimbólum és absztrakció. Hamis azáltal, hogy történelmi ifjúkora változatlan érvényének illúziójában
él. Hamis és végül szintén immorális azáltal, hogy miközben értelmiséginek és vezetőnek hiszi magát, és azt hiszi, hogy ezt a
szerepet játssza, éppen e szerep alapkövetelményét nem teljesíti, azt ti., hogy végiggondolja a saját helyzetét, hogy egyáltalán
gondolatai legyenek róla. Képtelen erre,
egyszeruen a kérdések sem vetődnek fel a
számára.
Amennyiben a filmben " történik" valami, ez a következőkben foglalható össze:

Margit eltéved Vetróék "belső ellentmondásosságának"
labirintusában,
elveszti a
talajt, s kétségbeesetten
eszmél rá, hogy
hiába volt minden erőfeszítése, majd feltehetőleg - rezignáltan tér vissza saját
biztonságos valóságba; Vetró, ha fel nem
is ismeri, de megérzi önmagáról és a világról alkotott képének érvénytelenségét,
s
hogy legalább az előbbit megmentse, fejvesztetten menekül Kajtáréktól,
hogy a
film zárójeleneteiben
újra feltűnjön a tv
képernyőjén, a nem-valóságban, ahol otthon van, majd még egy pillanatra a sztrádán, Budapest határában megkönnyebbült
mosollyal nyugtázva a tűzijátékot.
Ezzel a két világ jellemzését le is zárhatjuk:
Kaitárek: vagyon - érdek - tudatlanság
- önelégültség - kicsinyes színlelés;
Vetróék: eszme - státusz - álműveltség
- fellengzős magabiztosság, szorongás.
Kajtárék, amikor a másik közeggel találkoznak, téves látszatot igyekeznek teremteni, vagyis hazudnak kifelé. Vetróék a
maguk részéről téves látszatban élnek: hazudnak befelé. Találkozásuk
eredménye
mindkét oldalon csak a kudarc lehet. S
ennyiben a hamistudati struktúra arra az
aszimmetriára redukálódik, hogy míg Kaitárék csak a másik közeget nem ismerik,
de önmagukkallegalább
azonosak (s praktikus-pragmatikus
úton dernoralizálódnak), addig Vetróék nemcsak a világot, hanem önmagukat sem ismerik, önmagukkal
sem azonosak (ily módonbalekok,
s bár
nem csalnak, ugyanúgy immorálisak, mert
olyan felelősséget vállalnak, amelynek viselésére nem alkalmasak).

4. Az .átfogó struktúra
Hallgatóimat sokat foglalkoztatta
ünnep
és hétköznap dichotómiája, az, hogy miért
játszódik a film éppen augusztus 2D-án.
Azt, hogy általánosságban miért ünnepnapon játszódik, végül a legegyszerűbb módon oldottuk meg: azért,mert
ünnepnapon lehetséges, hogy ez a két közeg személyes, intézményen kívűli síkon találkozzék egymással. Ez a felismerés azonban,

mint a film majdnem valamennyi mozzanata, azonnal metaforikus
funkcióra is
szert tett: hétköznap
és ünnep úgy viszonylik itt egymáshoz, mint az átlagos és
a különleges, a normális és a rendkívüli.
Más szavakkal, a filmben egy olyan állapot van adva, amelyben a két ábrázolt
közeg az egymással való mindennernű
tényleges kontaktus nélkül él, s az ünnep
rendkívülisége és véletlenje kell egy rendkívüli - és kudarcba fulladó - találkozás
létrejöttéhez. Az augusztus 20-i dátum ezt
a funkció t konkretizálja tovább.
Ez az ünnep azzal, hogy egyszerre hordoz 1945 előtti és utáni elemeket, alkalmas arra, hogy két univerzum egyazon
állapotban való együtt-létezésének
metaforájáva váljék, sőt még arra is, hogy az
emberek, a kettő közül bármelyik univerzumhoz tartozzanak
is, egy bizonyos elvontsági szinten ugyanarra ,,gondoljanak":
akár István király, akár a népi demokratikus, ill. szocialista alkotmány az ünnep
konkrét
tartalma,
az elvont tartalom
mindkét esetben a magyar államiság. Ily
módon két univerzum együtt ünnepelheti
ugyanazt a dolgot úgy, hogy közben két
különböző dolgot ünnepel.
Ezt a gondolatmenetet
a film szerkezetének egésze diktálja, de a nyitóképek
explicite is rámutatnak az összefüggésre.
Végeredményben
azonban az is világos,
hogy a két univerzum közül önmagában
egyik sem érvényes és lehetséges. Kajtáréknak szükségűk van Vetróékra, ha csak
a képernyőn is, Vetróéknak pedig Kajtárékra, ha csak ideológiájukban
is. Meghasadt világ ez, de egy világ.
Egy világ, mert bár Kajtárék és Vetróék
merőben kétféleképpen élnek, egyként jellemző rájuk, hogy igazából képtelenek
elni: Kajtárék eszelősen gyűjtik a pénzt,
egyetlen "örömük"
az evés-ivás. Margit
lánykora óta nem fürdött a Balatonban
(házuk 5 percre lehet a víztől), "már nem
is tudja, mikor volt körmeneten", döbbenten veszi tudomásul, hogy Jolán "utazni"
szeretne, Kajtár felháborodva tiltakozik az
ellen, hogy Marika érettségi után még vala91

mi tanfolyamra
is menjen stb. Vetrónak
rendszeresen kiújul a gyomorfekélye, kórosan magas a vémyomása, nincs egy perc
szabad ideje, egyik cigarettáról a másikra
gyújt, vendégeskedése alatt egyszer derül
fel az arca: meglátja Jolánt a kertben, és
behívja "egy kicsit dolgozni" (a következő
képen újabb ünnepi beszédét diktálja),
Vetróné a film vége felé sírva veti férje
szemére, hogy már nem mer emberek
közé menni, annyira tönkrement.
Egy világ, mert csak viszonylag élnek
két élesen elkülönülő kultúrában. Kajtárék kultúrájának
két determinánsa
az
"egyházi giccs" (a prédikáció tól a körmenetig) és a "világi giccs" (gondoljunk a
lakásuk falain levő borzalmakra
vagy a
"Szent György" csatahajó 18 OOOgyufaszálból készített hasonmására).
Vetróék
kultúrájáról
két dolgot tudunk: részint
igyekeznek elhitetni magukkal, hogy abban a bizonyos "magaskultúrában"
élnek
(Kobayashi meg a "Faust"), ám a hozzá
való viszonyuk nem autentikus, másrészt
valami általában vett "városit" testesítenek meg, melyet a filmben közvetlenül
részben
leányuk
locsogása
érzékeltet.
Csakhogy először is, ez az általá ban vett
"városi"
végső elemzésben
ugyanolyan
giccs, mint a Kajtár-kultúra, másodszor, és
számunkra most ez a legfontosabb, nemcsak a Vetró-leány reprezentálja, hanem a

televízió is, amely viszont már - harmadik
faktorként - szinten szervesen beépült a
Kaitár-vildgba is. Gondoljunk a képernyőn
látható
énekes arcára, vagy Marikára,
amint együtt dúdol vele. De hogy a dolog
teljesen egyértelmű legyen, a film itt is
felhasználja Dodót: merevrészegen heverve, torkaszakadtából
üvölti, hogy "Nehéz
a boldogságtól búcsút venni ... ", - márpedig feltehető, hogy e dalt Vetróék leánya maga is hónapokon át dúdolgatta, legfeljebb két évvel korábban.
Egy narratív esztétikai alkotással kapcsolatban általában csak igen óvatosan szabad
feltenni azt a kérdést, hogy társadalmilag

mennyire "valós" az ábrázolás: a tipizálási
folyamat sokkal bonyolultabb és áttételesebb eljárás, semhogy ezt megengedné. De
bizonyos művek - mint a mi filmünk esetében is azért releváns ez a kérdés, mert

közvetlenül társadalmi viszonyokról jelentenek ki valamit. Nem a személyiségük és
nem a személyes sorsuk érdekes sem Vetróéknak, sem Kajtáréknak,nem
a különösség-kategória
szigorú értelmében vett
típusok, hanem bizonyos pontokon megfigyelhető társadalmi konstellációk
társa.
'
dalnu tendenciák, általánosított
magatartásformák.
Azt a kérdést viszont már semmiképpen
sem lehet fel,tenni, hogy "hány" "Kajtár"
vagy "Vetró'
van a magyar társadalomban. Ugyanis nincsenek Kajtárok vagy
Vetrók. Fikció-filmet
elemeztünk,
nem
dokumentumfilmet,
egy sűrített
probléma-halmazt kellett átgondolnunk,
nem
szociológiai felvételt. A film egész építkezésének lényege éppen azért keresendő a
"találkozási
struktúrában" , mert a két
közegnek egymással való átvilágítása teszi
lehetövé mindkét közeg bizonyos vonásainak (még azt is mondhatjuk potenciális
vonásainak) esztétikailag - a groteszkben
- igazolódó torzító felnagyítását.
(Egy
személyes megjegyzés: ezért tartom művészileg fölöslegesnek a konyhában viháncoló asszonyok jelenetében
a halszeme t" : az alkotók az egész problémát" mintegy "nagylátószögű
objektívval" látták és
ábrázolták, s így e fizikailag is torzított
képek tehertétellé válnak.)
Létezik kulturálatlanság, létezik beszűkültség, mániákus szerzésre és fogyasztásra orientáltság, létezik a giccs, létezik bizonyos középrétegekben
a karrierizmus
l,eteznek élettől, emberektől, önnön vala-'
hai erkölcsi-szellemi
forrásaiktól elidegenült és már-már irracionális taposómalomban élő vezetők, létezik az a veszély, hogy
társadalmunk
különféle mozgatóerői ittott körben kezdjenek forogni, s hogy társadalmi külön bségek megmerevedj enek.
Az alkotók ezeket a veszélyeket érezték
meg, s fogalmazták meg egyetlen koherens
és tömény szituációban.
Józsa Péter
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Gondolatok a fiatalok filmizlésének alakitásáról
Gyakorta emlegetjük, hogy Lenin a tömegek nevelése szempontjából a legfontosabb művészetnek nevezte a filmet. Ugyanakkor a fiatalok filmízlésének alakítása, fejlesztése rendszertelen, kellően át nem gondolt, fontosságát csak elvileg
hangsúlyozza a pedagógia és a filmszakma is. Bár
köteteket lehetne kiadni azokból a tanulmányokból, glosszákból, hírlapi jegyzetekből, amelyek
azt kifogásolják, hogy nő a szakadék kortárs művészet és közönség között, Lehet, hogy akad magyar folyóirat, mely többet vállalt ez ügyben,
mint a Filmkultúra, bár az erről felvázolható kép
egyike a legjobbaknak. Lehetőségeinkhez mérten
mégis szegényes, igényeinkhez mérten kifejezetten gyatra az a kis bibliográfia, amelyet e tárgykörben összeállíthattunk.
1965 és 1976 között 72 Filmkultúra-számban
mintegy
7000 oldalon, 1400-nál több tanulmány, kritika, riport, esszé között 15 írás foglalkozik a címben jelzett témával. Ebben a 15 írásban 10 szerző fejtette ki 12 év során mintegy 30
oldal terjedelemben véleményét a fiatalok filmízléséről. Még pontosabban fogalmazva: 1965-ben
2 írás, 1966-ban l, l 967-ben 3, 1968 - O, 1969
- 2, 1970 - 0, 1971 - 0, 1972 - 1, 1973 - 1,
1974 - 3, 1975 - 2, 1976 - O. A tanügy
dolgaiban járatosak az 1965. évi középiskolai reform nyomán kibontakozó poliesztétikai nevelési
kísérletekre is emlékeznek, s nem nehéz az első
évek írásaiban meglelni a kísérletező kedvet, mely
aztán - egy kialakult gyakorlat: a televíziós órák
bírálata, újabb kézikönyvek megjelenése, több

szociológiai vizsgálat nyomán kibontakozó elégedetlenség kapcsán (elégedettségre ezen a területen sohasem akadt igazán okunk) - újabb gondolatok megfogalmazására ösztönözte a szerzőket.
Az egyes írásokról csak annyit, hogy az utóhbi
években egyre illúziótlanabbak lettek, a szerzőkről pedig, hogy 1965-1969-ig 8 cikket 8 szerző
írt (az összes szerző 800/o-a), az 1972-76 közötti
években megjelent 7 cikket négyen fogalmazták,
a korábbi években jelentkező szerzők közül csak
ketten kísérelték meg újrafogalmazni mondanívalój ukat.
Az egyes írások témájuk (hatásvizsgálat, filmízlés különböző korosztályoknál, a filmesztétikai
oktatás kérdései, ezzel kapcsolatos kézikönyv recenzálás stb.), műfajuk (tanulmány,
kritika,
esszé) szerint is különbözők. A témában közzétett önálló kiadványok: Bölcs István tankönyvei,
Tüskés Tibor és Honffy Pál tanári segédkönyvei s
Biró Yvette televíziós órái jelzik, hogy a katedráról más munkaterületre került aIkotók nagy pedagógiai tapasztalatokat állítottak a filmesztétikai nevelés szolgálatába.
Új tanterveink vitái lezajlottak. Hamarosan ismét a megvalósítók kezébe kerül a helyzet kulcsa. Az iskolákban - mégpedig nemcsak a középiskolákban, hanem az általános és szakmunkásképző intézetekben is - gyűlnek a vizuális nevelés gondjai. Ezekkel úgy kellene minden illetékesnek számot vetnie, hogy mértani haladvány szerint növekvő gondokról van szó. Oda kellene
alaposabban figyelni arra is, hogy a hívatkozott
cikkek, kiadványok nem pusztán túlbuzgó peda-
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gőgusok, mindent kutató szocíológusok, s írodalmárként, szerkesztőként is középiskolai tanárnak
maradók szelíd erőszakoskodasai. Nem intézhetők el há~ sem a fílmesztéták együttérző érdeklődésével, a vezető fílrnkritíkusok és alkotöművészek rácsodálkozásaival, a filmszakma irányítóinak közönyével. Az oktatásügy irányítói hiába
ismerik alaposan a gondokat, a gyakorlati orvoslás kérdéseiben egyedül tehetetlenek.
Nemrég a Köznevelés hasábjain fejtette ki egy
kiváló gyakorló tanár, Gyurkóné Miszlay Gabriella elképzeléseit. Történetiségében áttekintve
egy évtized erőfeszítéseit, saját tapasztalataival
fűszerezve azokat, ügyes, a gyakorlatban hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. Gyurkóné
fogalmazása elég egyértelmű: ,,Az 1965-ben bevezetett középiskolai filmesztétika - amelyre jogosan volt büszke a magyar közoktatás - négy-öt
év alatt zátonyra futott, .. " Mint olyan, aki kö
zépiskolában kezdettől tanítottam filmesztétikát,
hozzáteszem: többször is zátonyra futott. S azt is
nagy előrelépésnek tartom, hogy makacsul (ha
nem is túl sokan) próbálunk valami megoldást
találni. Négymillió ember rendszeresen jár moziba. Az 1972-es évben 75 millió néző váltott mozijegyet. (Tárnok János: A városi filmszínházak
közönsége 1972-ben c. fílmszocíolőgíai művéből.) Néhány további adat: a városi mozinézők
290/0-aismereteit ftlmszaklapokból és könyvekből
szerezte, l70/0-uk ismeretei forrásaként az iskolai
fílmesztétíkaí oktatást jelölte meg. A felmérés szerint az 1972-ben 15-19 éveseknek a 27, a 20-24
éveseknek a 230/0-akapta az iskolától filmművészeti ismereteit.
Egy újabb méréssorozat, mely nevelési rendszerünk tágabb összefüggéseit kutatta (Daróczy
Sándor-Szvétek Sándor: A középiskoláskorú tanulók világnézeti, eszmei-politikai erkölcsi arculatának fontosabb vonásai. - MTA Ped. Kut. Csop.
helyzettanulmánya Bp. 1974. dec.) inkább figyelmeztető. 12 nevelési tényezőről nyilatkoztak
négy vonatkozásban (világnézet, politika, erkölcs,
életcél) a megkérdezettek, s a leginkább befolyásoló nevelési tényezőket s azok tanulói megítélését elemezve a következő rangsor alakult ki:
1. szülők, 2. tanárok, 3. KISZ, 4. televízió (itt
éles határvonal), 5. könyvek, 6. rádió, 7. napilapok, 8. barátok, 9. folyóiratok, 10. filmek, 11.
más felnőttek, 12. más iskolatársak (az egyes
részrangsorokban is ez a film helye!)
Ha a filmfelmérés jelzi az iskolai ffimesztétikai
nevelés fontosságát, s figyelmeztet, hogya tantervekben e tárgynak megfelelő helyet kell kijelölnünk, akkor az ifjúság szocializációja és értékorientációja tárgykörben készült vizsgálat azt jel-
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zi, hogy szórakozásnak tekintjük a ,,mozizást" , s
mint nevelési tényezőnek, gyakorlatilag éppen a
legfontosabb területeken, ma még elhanyagolható
a film szerepe.
Másfélszázados, jóhirű, s ma is jó beiskolázási
adatokkal büszkélkedő vidéki gimnázium 30
tanulóját (az iskola egyik legjobb tanulmányi
eredményét elérő angol-francia tagozatos osztály
érettségi előtt álló diákjait) kérdeztem meg filmélményeiről. Filmesztétikát nem tanultak, csak
irodalomórákon került elő néhanapján a film.
Felsorolásuk (1976. dec-í állapot) 84 filmet emlitett meg élményt jelentő előadásként - ebből 9
magyar film. A legnagyobb gyakorisággal az Árvácska (8), Eper és vér, ElszakIJdás (7), A körhinták az égben készülnek, Két férfi a városban (6),
Sacco és Vanzetti (5)fordultak elő.
Többen hiányolták
az elmúlt években a helyi
négy filmszínház és filmklub sorozatműsoráról a
korábban nagy sikert aratott műveket, s szívesen
nézték volna meg sokan az évtizedekkel korábban készült nagy ftlmeket (Cím szerint említették
a Valahol Eurápdban, Talpalatnyi föld, Körhinta,
Ballada a katonárol, Szállnak a darvak, Zorba, a
görög, Kifulladdsig, Fehér éjszakdk c. alkotésekat.) Volt, aki felvetette, hogy igazából nincs is
fílmélménye, a délutáni iskolai feladatok, bejárási
nehézségek miatt alig jár moziba, a televízió főműsorban vetített filmjei kevésbé tetszenek, s
csak sajnálja, hogy ami éfdekelné, az éjszaka kerül vetitésre. Figyelmeztetőnek és egyben útkijelölő értékűnek is látom, hogy az elmúlt évben a
gimnázium számára külön vetített Árvácska szerepelt a legtöbb tanulónál, megelőzve az ifjúsági
problémákról készitett nagysikerű Eper és vér-t
is. A választások elég széles körű tájékozottságot
és ffimismeretet jeleznek. A szöveges indoklások
(melyek elemzésére most nem indokolt kitérnünk) is meggyőzőek, meghökkent ő azonban,
hogy kiesett a tanulói köztudatból sok olyan
nagy film, mint a Hamu és gyémánt, Tájkép csata
után, Kifulladdsig, Szégyen, Országúton, Emberi
sors, Ha, Nagyítás, Andrej Rub/jov, Ahdborúnak
vége; Sica, Antonioni, Fellini, Bergman, Bunuel,
Resnais, Wajda, Eizenstein, Pontecorvo, Tarkovszkij és mások kerültek méltatlanul perifériára. (Méltatlanul, hiszen nem megismert és aztán
elutasított, vagy közönyösen mellőzött müvekről, hanem meg sem ismert alkotásokról van
szó!) A tanár pedig - miként egy könyvet - csak
ajánlhat ja a filmet; arra még évtizedekig vJmi
kell, hogy miként a verset vagy zenekari művet,
odavarázsolhassa az iskolába bármely pillanatban.
Ez lett a sorsa azoknak az alkotóknak és alkotá-

soknak, melyek évtizede a magyar film rangját
újrateremtették. Nem szerepeltek a feljegyzésekben olyan filmek, mint a Húsz óra, Hideg napok,
Szegénylegények,
Csillago so k, katonák, Fényes
szelek, Szerelem stb.
Nem nevezhető sem rossznak, sem egyoldalúnak az imént idézett gimnáziumi osztály tájékozottsága, mégis fel kell figyeloünk a véletlenszerű
tájékozódásra (éppen ezt játsszák a moziban és
ráérek, ma este nincs programom, nézek televíziót stb.). Annak a gimnáziumnak, melynek tanulói, együttműködési tervekben rögzített rendszeres kapcsolata van a moziüzemi vállalattal,
ftlmklub-előadásokonjavasolt
művészfilmeket vetítenek, mégis meggondolandónak tartjuk, hogy
3-4 éves periódusokban nem kellene-e elővennünk és bemutató mozikban újrajátszanunk azt a
20-30 filmet, melyet a filmtörténet ez ideig a
legjelentősebbeknek ismer.
Talán használható az a javaslat is, hogy a televízióban főműsoridőben is vetitsenek rendszeresen jelentős filmeket. Bár a televíziónézés értelemszerűen nem nyújt azonos értékű élményt
(különösen nem színes ftlmeknél), mint a mozikban vetített filmek nézése. Mindenesetre indokolatlan Bergmant, Wajdát, Antonionit éjszakára
száműzni, s a koraesti terepet örökké Kellemek,
Colombónak, Benyovszkynak, Kojaknak, s az
Érzelmek isko/ájá-nak hagyni (melyekre már
évek múltán alig fogunk visszarévedni).
.Érdemes arra is figyelni, hogy a magyar filmek
iránt csökken az érdeklődés. Lehet, a filmforgalmazási és bevételi adatok ennek az ellenkezőjét bizonyítják, hiszen felmérésem nem reprezentatív
minta, s nem is kívánom általánosítani 30 14-18
éves tájékozódásának
irányát. Mégis javaslom,
hogy a filmforgalmazás illetékesei ügyeljenek arra, hogy a nagy hazai és nemzetközi közönségsikert jelentő magyar filmek (Pál utcai fiúk, Szegénylegények, Csillago sok, katonák stb.) rendszeresen hozzáférhetők legyenek a mindig új s hazájuk nagy alkotásaival is ismerkedni vágyó nemzedékeknek. Ezenkívül általános tanácsként is megfogalmazható, hogy a túlnyomórészt általános- és
középiskolás,
valamint szakmwtkástanulókból
álló közönséget rendszeresen figyelni s orientálni
kell, s mivel minden fiatalra jellemző a tudásvágy;
ezért a figyelem ért hálás lesz majd az ifjúság.
Sokat és egyre többet beszélünk az iskolák és
közművelődési intézmények kapcsolatteremtésének szükségességéről. Az iskola adott szervezeti

keretei között a közművelődés minimális energiabefektetéssel igen sokat segíthetne. Megfogalmaztam már a Filmkultúra hasábjain, most megismétlem: Bizonyosra veszem, hogy a félezer magyar
középiskola túlnyomó többségében, az általános és
szakmunkásképző iskolákban igénylik a tanárok
és a tanulók a Filmtudományi Intézet, a Mafílm,
a Mokép, az egész magyar filmért (filmből) élő
szakközvélemény
segítségét. Készüljön évente
egy-két magyar filmmel kedvesebb akár, ésszerűsítsék a Mokép propagandáját, hogy kiadványai
ne szemétkosárba, hanem könyvespolcokra kerüljenek. Támasszák fel pedagógiailag átgondolt sorozat részeként, diákok tanulmányaihoz hozzáférhető példányszámban az "ötlettől a filmig"
köteteket.
Legyen alapmunkákból
hozzáférhető áron - megfelelő példányszámban kiadott kiskönyvtári sorozat. S egy közvetlenebb
teendő: a középiskolai tantervi tervezet filmesztétikai része (egyetértek ebben Hamar Péter jelzésével: Filmvilág, 1976_márc. 15.) kevés segítséget
ad szűkszavú útmutatásával: félő, hogy a sok
javaslat között a lényeg fog elsikkadni, illetve .
lelkes kollégák magánháborújává válik az ügy. És
mert ez a jelenlegi állapot ~, jó lenne valami
előrelépést tapasztalni. Gyurkóné évi 4-3-2 napos tanfolyamokat javasol, ahol az alapfilmeket
levetítve lenne idő azok megbeszélésére is. (A
gyakorlatban eddig ugyanis az volt a legnagyobb
gond, hogy az alapfllmeket a tanulók zöme egyéb délutáni elfoglaltságuk, bejárás stb. miatt
nem látta.) Miért ne segíthetne kerületenként,
városonként ezeknek a fílmesztétikai napoknak a
megrendezésében, szakszerű lebonyolításában a
hivatásos fílmkrítikus, esztéta, a filmezés technikáját alaposan értő szakember, a neve~ vagy kevéssé ismert rendező, operatőr, asszisztens, vágó,
s szinte minden filmgyári dolgozó, vagy a filmforgalmazással foglalkozó?
Növeli, ki elfödi a bajt ... Az oktatásügy irányítói elvileg hiába látják a kérdés jelentőségét,
gyakorlatilag, úgy tűnik, a jövőben sem tudnak személyi, technikai, anyagi feltételek híján - érdemben segíteni ... Soroljuk be hát közművelődésünk megnövekedett feladatai közé, hogy megkezdjük már az iskoláskorban a filmművészet és
közönség között meglévő árok (szakadék)
feltöltését (töltögetését). Indokolt a figyelmeztetés:
legalább ne termeljük bővítetten újra gondjainkat
azzal, hogy továbbra is elhanyagoljuk a vízuális
nevelés ügyének társadalmi segítését.
Szijártó István
Kaposvár
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KÖNYVEK

A "szép szörnyszülött"
Raymond Durgant angol filmesztéta minősíti így
a filmet abban a csaknem 600 oldalas könyvben,
mellyel - A film és a többi művészet címmel nemrégiben a Gondolat Könyvkiadó lepte meg az
olvasókat. Durgant arra gondolt 1967-ben írott
tanulmányában, hogy a film paradoxonok gyermeke: nem színház, mégis színészekkel dolgozik,
mint a színház; nem írodalom, idő- és térkezelésének rugalmassága mégis a regényére emlékeztet;
nem képzőművészet, vizualitása mégis a fe stményhez hasonlóan "lapos", amely azonban
mozgássá és térré bomlik ki; nem zeneművészet,
ez a plaszticitás mégis a zenét idézi; fényképszerűsége földhözragadt realizmust sugall (sőt más
szerzők egyenesen naturalizmust emlegetnek),
nézése mégis álomhoz hasonló, realizmus és
álomszerűség keveredése ... stb.
Nos, ennek a folyton új és új arcát mutató,
kezeink közül minduntalan kisikló szép szörnyetegnek ered a nyomába ez a Kenedi János válogatásában, igényes fordítók és ellenőrző szerkesztök munkájának eredményeként megszületett kötet a maga nem kevesebb mint 30 tanulmányával.
Tagadhatatlan, hogy a vállalkozás mind tudományos, mind közművelődési, tehát végül is kultúrpolitikai
szempontból
fontos.
Filmtudománynnknak - a polgári kérdésfelvetésektól ösztönzötten is - időnként nem árt újra és újra szembenéznie saját múltjával és jelenével, eredményeivel
és adóssága ival. S bizonyára az sem túlzott igény,
hogy a filmművészet közönségének egyre inkább
el kell sajátítania a film nyelvét, nyelvezetét, amihez az első lépés annak tudomásulvétele, hogy
ilyen nyelvezet egyáltalán létezik, s ennek bizonyos törvényszerűségei vannak. Rokonszenves ez
a kettős - egyszerre tudományos és ismeretterjesztőfeladatvállalás, ámde irgalmatlanul ne-
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héz. S ha az eredményességet illetően kétségeinknek adunk hangot, "bekalkuláljuk"
ezt is, de
nem hallgathatjuk el, hogy vítánk.van a kötet
anyagának válogatásával, elrendezésével, végül pedig azzal az esztétikai koncepcióval is, amely
kikerekedik a kötetből. De menjünk csak sotjában.
Az írások keletkezésének időhatárait Lukács
György 191 ~as, A film poetikdia címü cikke
(amely azonban Gondolatok a mozi esztetikdidról címmel már 1911-ben napvilágot látott a
Pester Lloydban ), illetve Brunello Rondi olasz
esztéta 1969-es, A balettfilm és a filmbalett című
tanulmánya jelöli ki, tehát a kötet szinte az egész
eddigi filmrnűvészetet felöleli.
Ami a szerzőket és eszmei forrásvidéke iket
illeti. megtaláljuk a kötetben az orosz formalista
iskolához tartozó Eichenbaumot és Kazanszkijt,
Ivanov szovíet szemantikust, az amerikaiak közül
a szemiotikus Jakobsont, az alaklélektannal operáló Arnheimet, az ikonológus Panofskyt, a neoavantgardista Susan Son tagot, továbbá Mukaíovskyt, a cseh strukturalizmus atyját, a fenemenológiából a strukturalizmusba váltó lengyel Ingarde nt, a zeneesztéta Zofia Lissát, a francia "új
hullám"-os Bazint, az "új regény "-e s Mourlet-t, a
német expresszionista Rabot, a magyar Lukács
Györgyöt és Laziczius Gyulát stb. A megszólaltatott művészek színképe legalább ennyire változatos. A film és a társművészetek viszonyáról vall a
kötetben Léger kubista-absztrakcionista festő (aki
kubista szellemű filmmel is kísérletezett); a filmművészeti avantgardizmus és realizmus marxista
szintézisét megvalósító szovjet Eizenstein; a spanyol Bufíuel, a szürrealista film megteremtője; az
avantgardizmustól a kritikai realizmusig eljutó
Cavalcanti brazil filmrendező; az elmaradhatatlan

Chaplin; a magát a realizmus tudatos ellenfelének valló Giraudoux francia regény- és szinműíró;
a szocialista politikai színházat expresszionista
eszközökkel megteremtő német Piscator, s végül
Tovsztogonov jeles szovjet színházrendező.
De mivégre ez a felsorolás, és - főként minek firtatn i a szerzők filozófiai esztétikai alapállását? Hiszen a kötetben tárgyalt filmpoétikai,
filmgrammatíkai,
fílmszemantíkaí
részkérdések
oly távol esnek az. eszmei kiindulópontoktól,
hogy végül is irreleváns: marxista vagy nem marxista talajon gyűrköznek neki megoldásuknak.
Ami a film nyelvezetét, a ftlmgrammatikát mint
eszközt illeti, ez valóban így van. Egyáltalán nem
mindegy azonban, miként vélekedünk ennek geneziséról, honnan származtat juk ezt a nyelvet,
mire használjuk az eszközt, milyen általános esztétikai s ennek megfelelő filmesztétikai összkoncepcióba illesztjük ezt a grammatikát. És ehhez
képest már joggal tarthatj uk kicsit féloldalasnak a
válogatást.
Magyarán: azok, akik a jelzett problémákat
. marxista alapon vetik fel, vagy a polgári eredményeket marxista koncepció ba integrálva igyekeznek hasznosítani, nincsenek mélt6képpen reprezentálva a kötetben. Beszédes jele ennek az is,
hogy Lukács - mint láttuk - egy 1911-es cikkével szerepel. S ha már a válogatásnál tartunk,·
kiáltóan hiányzík a némafílrn korszakos jelentőségű teoretikusának, Balázs Bélának valamelyik, a
téma szempontjából jellegzetes írása, annál is inkább, mert a felvett tanulmányok közt nem egy
őt idézi, vitatkozva vagyegyetérve vele. Hasonlóképpen kérdéses, hogy Eízensteint éppen Zola
regénye inek filmszerűségét méltató írásával szerencsés-e szerepeltetni (akármennyire is a film és
a többi művészeti ág összevetése a vállalt feladat).
S ez a gondolat vezet át a kötet gerincéhez, az
- mondjuk így - összehasonlít6 szemantikához.
Négy csoportba osztva a film és az írodalom, a
film és a színház, a film és a zene, tánc, pantomim, a film és a képzőművészet azonosságait és
különbségeit,
kapcsolatait-cés
egymásrahatását
elemzik az írások. Meg kell mondanunk - folytatva kritikai észrevételeinket -, hogy ez a felosztás bizony formális, meglehetősen összekuszálja a
társadalom-, művészet-, eszme- és technika-történeti és logikai összefüggéseket. A kötetben
ugyanis annyiszor újrakezdődik a filmművészet
története, ahány más művészettel konfrontálódik.
Valójában azonban legfeljebb egy újrakezdésről lehet szó, arról, amikor a némafilm átadta a
helyét a hangosfílmnek, A némafilm apologétáinak a kötetben is felsorakoztatott érVei ellenére

ez valóban cezúra volt a filmművészet fejlődéstörténetében: múlttá tette - Chaplin bárrrenynyire is érthető ellenkező véleményével szemben a némafilmet, s utat nyitott a hangosftlm belá thatatlan jövőjének. A hangosftlm pedig új minőség,
bármennyire toronymagasan felülmúlják is a némafílm klasszikus alkotásai különösen a kezdeti
hangosfilmeket, vagy akár azt, amit a hangosftlm
eddig egyáltalán
produkálni tudott(ez
utóbbi azonban fölöttébb kétséges).
Vagyis a némafilm és a hangosfilm sze!1Jantikája - ha tetszik, ha nem - két genetikailag
ugyan összefüggő, de mégiscsak mínőségíleg különbözö dolog. Ezért csak a fogalmak összezavarásához vezet, ha ezeket keresztül-kasul egymásba csúsztatva tárgyaljuk. Mert egészen más kérdéseket vet fel a némafilm és a társművészetek
kapcsolatrendszere,
azzal a nyomatékkal, hogy
mindez már a történelmi múlté, meg a hangosfilm és a többi művészet viszonya, kölcsönhatása,
azzal a fígyelmeztetéssel, hogy a hangos, a színes,
a sztereo stb. film - tekintettel a technika rohamos fejlődésére is -, mondhatni: még a kezdetén
áll a fejlődésének.
Ilyenformán
célravezetőbb lett volna két
nagy csoportba osztani az írásokat: az egyikbe a nérna-, a másikba a hangosfilmmel foglalkozókat gyűjteni, sőt - ha a tanulmányok "számossága" engedi - ezen túlmenően a belső fejlődési
szakaszokat is érzékeltetni.
Mivel nem így történt,
a kötet - minden bizonnyal a szerkesztő jobb meggyőződése ellenére
- voltaképpen egymással mulatságosan feleselő
kisebb-nagyobb ötletek halmazává vált. Ennek
mélyebben fekvő oka azonban az- s ez a harmadik, talán a legfontosabb észrevételünk -, hogy
végül is foglya maradt a későpolgári esztétika
egyik kedvenc osztályozási és összehasonlításí elvének és módszerének: a művészetek kölcsönös
összefüggése és egymást megvilágítása felfogásának. Ez a - kivált Oskar Walzel (Wechselseitige
Erhellung der Kűnste, 1917) és Étienne Souriau
(La correspondance des arts, 1947) által képviselt
- módszer félretolja a fílozóflaí esztétika alapkérdéseit, művészet és valóság viszonyának, a müvészet társadalmi küldetésének, a müvészetfílozöfiai (s nem stilisztikai!) értelemben vett realizmusnak, azaz a művészet valóságfedezetének,
igazságának a problematikáját, s nundenféle tár.
sadalmi-történelmi
tartalomtól elvonatkoztatott
szempontokból vizsgálódva hasonlítgatja össze a
művészeteket.
Egy ilyen - mind a valóságos művészetfílozöfiai kérdésfeltevésektól, mind a történelmi valóságtól, a művészeti ágak egyenlőtlen fejlődésének
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tett a fllm. (De aztán: reszkessen a film is, mert
társadalmi (s benne technikai) és eszmei folyamamegszületett a televízió? 1) A furcsa csak az,
tok általi meghatározottságától eloldódó - konhogy legtöbbször nem azt temetik, ami már valócepción belül aztán persze minden, s mindennek
ban a múlté. Például még ma is hajlamosak inaz ellenkezője is igaz. A film egyik pillanatnyi
kább a némafilmből kihámozni a hangosfilm lékorlátját (amely szükségbó1 a némafilm valóban
nyegi sajátosságait, ahelyett, hogy fordítva tenerényt tudott csinálni), a "szó"-tlanságot a filmművészet időtlen normájává lehet nyilvánítani, s
nék. (Ezért is problematikus, hogy a kötet arányki lehet jelenteni, hogy a filmnek úgy kell mene- . talanul nagyobb teret szentel a némafilm korszakülníe a szöval dolgozó Jbűvészetektől, s kivált a
kának.)
színháztól, mint a tűztől. Majd pedig (mikor már
A válogatás szempontjait megvalló utószó a
születőben a hangosfilm) mégiscsak bebocsátható
bizonyíték rá, hogy Kenedi János mindezekkel a
a filmművészetbe a szó is, igaz, a képnek alárenproblémákkal nagyon is tisztában van, mégsem
delve, de később akár a képpel egyenrangúként
tudta ezt a koncepciót markánsan ellenpontozni,
is. Mígnem - a nóta körbejár alapon - megint
sőt míntha kötete pusztán ennek illusztrálására
esküvéssel vallják, hogy a szó voltaképpen kerékvállalkozott volna. A problematika exponálása
kötője a film művésziségének - mozgó képiségéután a "szemantikusok alapforrásaiként tisztelt"
nek. Ez utóbbit illetően azonban a filmnek egyés egyéb írások mellett megemlíti ugyan egy
szer pantomimszerűnek, másszor balettszerűnek,
"másféle megközelítés" lehetőséget is, ennek
harmadszor grafika- és festményszerűnek,
nekonkrétabb mineműségéről azonban nem nyilatgyedszer éppenséggel építészetszerűnek, ötödször
kozik.
akár zeneszerűnek és sokadszor ki tudja, még mi
Végül is a ,,szép szörnyszülött"
kötet elolvasása után legalább - ha nem még inkább - olyan
mínden "szerű"-nek kell lennie. (De álomszerűtalányos marad, mint annak előtte. Amit a szűnek aztán rníndenképpenl)
kebb értelemben vett témáról megtud hattunk Majd elhangzanak mindennünen ellenérvek,
hogy "mi a fílmi tény, filmi jel, filmi szintagma
hogy a film semmilyen ,,szerű" (s főként színházstb." -, az az említett "zárójelek" feloldatlansága
és irodalomszerű) nem lehet, a filmművészet folytán legalább olyan esetleges és töredékes,
íme, a nagy felfedezés - csak filmszerű lehet, a
mint a levont (vagy eleve feltett vagy épp csak
legfontosabb, hogy filmszerű legyen! Ám amikor
sugallt) elméleti, esztétikai igényű következtetée fílmszerűség mibenlétének kifejtésére kerül a
sek. Nem csoda, hiszen ez a polgári esztétikában
sor, ismét csak előkerülnek - negatív vagy pozihonos koncepció - Szigeti József szellemes kifetív vagy akár vegyes előjellel - az egyes művéjezésével szólva - onnan várja a fényt, ahol az
szeti ágak és sajátosságaik, csak most más permumég nem is dereng, ismeretlent ismeretlen révén
tációban.
akar rnegísmertetni.
Ez a látszólag dialektikus, valójában azonban
Csak egy marxista - a szerníotíka-szemanmetafizikus - mert a rnűvészetek konstitutív tényezőit mereven szétválasztó és egymás ellenében
tika szemhatárán túlnéző - összkoncepcióba bekijátszó - szemlélet éppen ezért előszeretettel
építve hasznosíthatók igazán az e kötetben elversenyezteti egymással a művészeteket: egyfeló1
szórtan található helyes gondolati morzsák; enmindig favorizálja valamelyiket, másfelől mindig
nek kiépítésében pedig talán már nem is tartunk
temet egy másikat (vagy az összes többit). S
annyira a kezdeteknél, mint e kötetbó1 sejthetaztán a favorizált művészetnek új és új "édestestnénk.
Csibra István
vérei" támadnak, s új és új halálos ellenségei
bukkannak fel. E kötetben is nemegyszer olvashatjuk: jaj a színháznak! jaj az irodalomnak! resz- A film és a többi művészet. (Vál. és jegyzetekkel
ellátta: Kenedi János) Gondolat. Budapest, 1977.
kessen minden régvolt művészet, mert megszüle-
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Sklovszkij Eizenstein-könyve
Viktor Sklovszkij könyve Eizensteinről a filmrendező születésének nyolcvanadik és halálának harmincadik évfordulójára jelent meg. Mindenekelőtt azon érdemes eltöprengeni: vajon igazából
eleven-e ma Eizenstein műve, érezzük-e valóban
szükségét, hogy újra és újra olvassunk róla, és
nem csupán az évfordulós "tisztességtudás" jelenteti-e meg például ezt a könyvet is?
Nem is oly régen Nyugaton - főként Franciaországban, Godard vezényletével - felújították
az egyébként okkal-joggal elfeledett Vert ovEizenstein vitát (Sklovszkij könyve is megemlékezik e tényről), amelyben Vertov, röviden szólva,.
a tények manipulálásával vádolta az eizensteini
montázst, és elmarasztalták, túlhaladottnak deklarálták Eizensteint.
Őszintén szólva, nem is tudom, hányadán állunk mi Magyarországon Eizensteinnel? A magyar filmesekről nem föltételezhetem alapos ismeretét. Filmjeit, kétségkívül, látták, csakhogy
ez kevés. Eizenstein ugyanis azok közé tartozik,
akiket nem elég ,,megtekinteni"; tanulmányozni
kell. Éspedig azért, mert nemcsak filmrendező
volt, hanem óriási horderejű gondolatokkal birkózó teoretikus is. E kettő kapcsolatának tüzetes, lelkiismeretes vizsgálata nélkül keveset érthetni meg Elzensteinből.
S ez a tény, ahogy múlik-telik az idő, egyre
szembetűnőbb! Hiszen a filmek aktualitása minden felszíni jegyét elveszti az időben - csupán a
mélyebb, a lényegi "aktualitás" marad meg -,
mint filmtörténeti
tények állnak mindinkább
előttünk ezek a rnűvek: arravalóan, hogy tanulságkereső szemmel fürkésszük, újra meg újra végiggondoljuk módszerüket, eljárásaikat, meg valósított vagy sikertelen öt/eteiket Vagyis hát nem
kizárólagosan mint elevenen ható művészeti "él-

ményforrás" áll előttünk ma egy-egy Eizensteinfilm (bár a Patyomkin, a Rettegett Iván művészi
hatóereje egy csöppet sem látszik fakulni!), hanem - röviden szólva - mint "tananyag" is.
Ismétlem: Eizensteint ismerni ma nem azonos
azzal, hogy - .Játtuk a filmjeit"! Ezért merészelek kételkedni benne, hogy a magyar filmesek
alaposabban ismernék Eizensteint.
Nem is ismerhetik. Nincs róla - magyarul
legalábbis - alapszinten tájékoztató biográfia,
nincs alapvetőnek mondható monografía, Elméleti cikkeinek csekély töredéke olvasható magyarul.
Nos, miközben Eizenstein igazabb ismeretének és befogadásának ennyi feltétele hiányzik
nálunk - egyszerre csak megjelenik a könyvesboltokban Viktor Sklovszkij roppant gondolatgazdag, de nagyon lírai, nagyon csapongó, nagyon is szépírói erényekkel vértezett és nagyon
orosz könyve. Súlyos és lényeges filmtörténeti és
filmelmélet-történeti tényeket nem tárgyal - hisz
föltételezi (szovjet) olvasóiról, hogy mind már a
könyökükön jön ki. Ugyanakkor rendkívüli megjelenítő erővel idéz elénk olyan aprónál apróbb
"adalékokat " Eizenstein életéhez és művéhez,
amelyek valódi értékét voltaképpen csak az becsülheti, aki e könyv ,,hézagait" máshonnan már
megszerzett ismereteivel maradéktalanul ki tudja
tölteni. Érzékletesen fölidézi a könyv Eizenstein
rigai gyermekkorát, apja, anyja alakját, a családi
élet rajza igazi szépírói teljesítmény. És asszociációkkal, személyes emlékképekkel teljes - és terhes. Beleképzeljük magunkat - mert az író rávesz
bennünket - a gyerek Eizenstein helyzetébe, akit
családja az 1905-ös forradalom megrázkódtatásai
elöl Párizsba menekít, ahol - természetesen mozit is lát. S nem puszta felsorolásból, hanem
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szemléletes példák, eleven összefüggések utalásszerű fölvillantása segítségével ismerünk meg sok
mindent Eizenstein olvasmányai közül. A színházi vonzalom a sors véletlenekben megnyilvánuló, szeszélyes törvényének beteljesedéseként
torkollik e könyvben a Proletkulttal való talalkozásba, amidőn az éjszakai szállást kereső Strauh
és Eizenstein épp egy rendezőhöz vetődik be ...
& így tovább, egyebek közt egy vissza-visszatérő
ötletfonál szövedékén keresztül (a párhuzamosan
föl-fölvillantott Chaplin-karrier tükrébe is bepillantgatva), Douglas Fairbanks és Mary Pickford
moszkvai látogatásán át, Dumas és Zola hatásának fölfedezésértékű megmutatását is Eizenstein
mozaikképébe illesztve; mint afféle mini-esszét,
amely egyébként hibátlanul illik e hamisítatlan
memoar-stílusba . .. - egészen Eizenstein haláláig, ámde úgy, hogy közben a nagy filrnekről,
magáról a rendezői életmű tartópi1léreiről aligalig esik szó!
Élvezetes olvasmány, de vajon csakugyan ez
hiányzott nekünk Eizensteinről?
Nem vagyok
biztos benne.
Sklovszkij ugyanis - kétféle van. Az egyik az
esszéista, a másik az emlékiratszerzö-szépírő. Az
első írta a magyarul is olvasható A szépproza
című nagyszerű könyvet,
amelynek' mélyenszántó, igazából dialektikus elemzései valósággal
páratlan esztétikai teljesítménynek becsülhetők,
meggyőződésem szerint. Ugyancsak ez a Sklovszkij írta - még 1916-ban - A művészet mint
műf.ogás című, máig ható tanulmányt, s nagyjából azzal egyidőben jó pár más, hasonlóképpen
fontos dolgozatot, amelyekben egyebek közt az
"elidegenítés" esztétikai terminusát is kidolgozta
Brecht előtt, és már szinte tökéletesen "brechti"
értelemben. Ezzel a munkásságával került Viktor
Sklovszk.ij az ún. orosz formalista iskola vezető
alakjai közé. Ez a Sklovszkíj ma, fél évszázad
után, világszerte a modem esztétikai, művészetelméleti irányzatok egyik "közös ősének" számít.
A másik Sklovszkij: az emlékező. A nagy stiliszta. Az ízig-vérig orosz intellektuel. Ettó1 olvashattuk magyarul eddig a Volt egyszer ... , az
Érzelmes, utazás című könyveket. S most ezt az
Eízensteín-portrét is.
És én úgy látom, elolvasván ezt a könyvet:
sokkal inkább a másik Sklovszkijtól kaphattuk.
volna azt, amire szükségünk van. Tárgyias, részletező, elemző tanulmányra, vagy akár életrajzra
volna nagyobb szükségünk.
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És a tetejében még ennek a műnek a magyaritásával sem lehetünk elégedettek. Legalábbis én
magam egyáltalán nem csatlakozhatom egyik napilapunk recenzensének megalapozatlan és fölületes dicséretéhez, aki "nagyszerű fordításról" beszél. Az a szöveg, amelyikben "sikeres dramaturg"-ot olvashatunk - mert a fordító nem tudja,
hogy az orosz nyelvben a "dramaturg" szó "drámaírót, színpadi szerzőt" jelent -, nem lehet
nagyszeru. És szegény Osztrovszkij! ... Milyen
kínos, hogy olyan közmondásszerűen hangzó, jó
címeket tudott adni drámái javarészének, így
annak is, amely iknek rendezésével az ifjú Eízenstein a gyakorlatban kipróbálta az "attrakciós
montázst".
"Na vszjakogo mudreca dovolno
prosztoti" - hangzik az eredeti. Már az ötvenes
években megjelent Osztrovszkij-válogatás előszavában sem sikerült vele megbirkóznia a magyar
fordítónak, de ott még legalább közel járt a honi
változat az oroszhoz: "Minden bölcsre egy sereg
bolond jut". Ám mit olvashatunk most Sklovszkij Eizenstein könyvének magyar változatában?
"A legnagyobb bölcsesség az egyszerűség". Tökéletes félreértés! Hiszen a "prosztota" itt semmiképpen sem. ,;egyszerűség"-et, hanem "együgyűség"-et jelent. (A németek például így ismerik ezt
az Osztrovszkij-drámát: "Eine Dummheit macht
auch der Gescheiteste". Helyesen, mivel magyarán annyit tesz: ,,Minden bölcsnek megvan a
maga butasága" , "Minden bölcsnek adott az isten
épp elég együgyűséget is".) És azonkívül a jó
fordítónak nemcsak az idegen meg a magyar
nyelvet kell jól ismernie, hanem műveltnek is kell
lennie. A szerző, Viktor Sklovszkij ugyanis roppant rnűvelt, a fordítónak ,,kapaszkodnia kell",
hogy követni tudja. S az már mégis csak sok,
hogy sem a fordító, sem a szerkesztö nem vette
magának például a fáradságot, hogy legalább a
lexikon ból kiderítette volna, ki is az a PIano
Carpini - ha már nem olvasta e XIII. századi
szerzetes fölbecsülhetetlen történelmi forrásértékű útibeszámolóját -, mert akkor nem állna a
neve így, "orosz módi szerint" a magyar szövegben: ,,Plano-Karpini". Röviden tehát: amúgy sem
maradéktalan örömünkbe, amelyet egy Eizensteinről szóló könyv hazai megjelenése fölött érzünk, így még egy cseppel több üröm vegyül.
Csala Károly
(Viktor
Sklovszkij:
Eizenstein.
ProgresszGondolat. Moszkva-Budapest.
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KOLFÖlDI FOLYÓIRATOKBÓL

Nyikita Mihalkoy  szinészi és rendezói hivatásról
Nyikita Mihalkav szinész és filmrendező,

aki egyébként a neves Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
rendező testvéroccse, legutóbb a Szerelem rabja c. filmjével jelentkezett nálunk. A Film a Dobá-ban
G. Kopanevovdval folytatott interjúját olvashattuk.

- Mi játszott

döntő

szerepet

művészi fejlődésében?
_ Számomra a döntő kétségtelenül az irodalom volt. Bunyin
és Csehov ... Még további neveket is hozzá kellene tennem
_ Tolsztojét, Dosztojevszkijét
_, de nem szívesen folytatnám
tovább, mivel végül is eljutnék
a viIágirodalom klasszikusainak
felsorolásához.
_ Ha meg kell fogalmaznom,
mi vezetett a filmrendezéshez,
akkor azt az igényt ern1íteném,
hogy kizárólag én viseljek rninden felelősséget azért, ami a filmezés közben történik. Mível
viszonylag sokszor szerepeltem
rossz rendezők filmjeiben, belső kielégületlenségemet
ezzel
az egyszerű kifogással palástoltam ._. mentségként a rossz
munkáért. Ezért akartam mindig és kizárólagosan egyedül felelősnek lenni azért, amit csinálok. Mindig meg szeretném védeni azt, amit gondolok, fenntartani álláspontomat az igazságuk megsejtésekor ...
_ Nagyon könnyen
lehet
rendező valaki, s nagyon kevés
kell ahhoz, hogy filmet forgathasson.
Elég elvégezni
a

VGIK-et. A VGIK azonban
nem nyújt biztosítékot arról a
legfontosabbról, amit úgy jellemeznék, mint a világhoz való
személyes kapcsolat kifejezésének művészete. Aki filmet készít, az automatikusan kisajátítja magának ezt a jogot, anélkül,
hogy teljes felelősséggel mérlegelné, vajon képes-e alkotását
ilyen tartalommal megtölteni.
Ezért készül annyi üres, unalmas, elviselhetetlen film, amelyek képtelenek a nézőt felzaklatni ...
_ Filmkészítési
gyakorlatunkban bizonyos ellentmondás fedezhető fel. A szocialízmus nagy előnye, hogy sehol
sincs munkanélküliség, és ez érvényes a film területén is. Ez
aztán azt eredményezi, hogy
könnyebb valakit munkára felvenni, mint elbocsátani. E jótékonykodás következménye
a
ballaszt. Valaki nyilvánvalóan
tehetségtelen, de mivel elvégezte a főiskolát, el kell helyezni
őt végzettségének megfelelő állásban. Filmet forgat, ami nem
sikerül, de mivel már jelentős
összeget belefektettek, mindenki a segítségére siet: a munkába

bekapcsolódnak tapasztan rendezők és dramaturgok, s végül
a film, úgy-ahogy, bemutatásra
kész, és a minden új filmre kíváncsi nézők meg is nézik. Egy
év múlva ez a rendező újabb
filmet akar forgatni. Szemére
vetik, hogy előző filmje nem
valami jól sikerült, sok probléma volt vele, ő azonban a látogatottsági adatokkal dicsekszik:
hiszen az ő filmiét húszmillió
néző látta! S így leforgatja a
második, harmadik, negyedik,
ötödik ftImjét, egy idő múlva
megbízzák a VGIK-en való oktatással, és az illetőből professzor lesz, noha semmi rendkívülit, igazán figyelemreméltót egész életében nem alkotott. igy jön létre az ördögi
kör: a rossz rendező a saját világképére neveli a nézőt, és az
képtelen az érzékelés beléneveIt sztereotípiáitól megszabadulni.
_ Ezért a rendkívül tisztességes és művészíleg újító filmeket
a nézők nem mindig fogadják
érdeklődéssel és megértéssel. A
néző a rossz sztereotípíak bűvöletében él, elszokott ' a bonyolultabb filmnyelv érzékelé-
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sétől, ingerli őt a szokatlan világkép, az ő "normájától" eltérő rendezői magatartas.
- Mindez azonban nem azt
jelenti, mintha az elit filmekre
szavaznék. Arra szavazok, hogy
a nézőt a művészi értékek iránti érzékenységre neveljék és készítsék fel, s legyen meg benne
a bizalom és tisztelet, azzal a
reménységgel együtt, hogy ő is
a világgal összhangban fejlődik,
úgy, ahogy az halad és változik.
Lehetetlen állandóan olyan filmeket forgatni, amelyekhez
ilyen kritériumok alapján közelednek: ez egyrészt a film, és.ez
másrészt az élet. Ezzel elsősorban a mai tematikájú fílmeket
intézik el - és közben eltekintenek ezekben a leglényegesebb
dolog hiányától: hogy ténylegesen megfeleljenek az életnek, s
magukon viseljék az élet lüktetését. {gy nevelték arra a nézőt,
hogy "filmet nézni" menjen a
moziba, s nem pedig azért,
hogy ott választ próbáljon keresni kétségeire, s elgondolkedjon. a felvetett kérdéseken ...
Ebben a tekintetben
nagyra
tartok néhány amerikai filmet
- ahol az amerikai nézők magukra ismernek -, amelyek róluk beszélnek, nagyon kegyetlenül, nyersen és nyíltan. Természetesen, nem kommersz filmekről van szó, hanem azokról,
amelyek
létrejöttében
olyan emberek vettek részt,
mint pl. Jack Nicholson barátom, akinél mindig a lényegről
van szó, akit szarnos dolog mélyen izgat. Ezért a nézők megnézik a filrnieit és vitatkoznak
róluk.
- Ön szerint a film területén
tapasztalható mostani változások összefüggenek a más művészeti ágakban végbemenő folyamatokkal?
- Úgy gondolom, hogy e jelenség mögött kétségtelenül az irodalom áll. Az új, az életerős
irodalom, s nem pedig a medi-
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tatív vagy spekulatív. Raszputy in, Vaszilij Belov, Asztafjev
és korábbról
- Akszjonov.
Ezek az emberek teljesen új
szemléletet hoztak, új réteget
tártak fel, új megközelítést a
világhoz
való
viszonyban.
Rendkívüli
konkrétságukkal,
elmélyedésükkel az életben, a
valós problémákban és a bennük rejtőző gyengédségben szerintem ebben rejlik az a jelentős ösztönzés, amit a film is
átvett. Igaz, csodálatosképpen
még egy filmet sem forgattak
az említett szerzőktől. De ha ez
a jelenség már meggyökeresedett az irodalomban, akkor ez
feltartóztathatatlan
és általános
jellegű folyamat. Mert az lehetetlen, hogy az irodalom más
irányban
fejlődjön,
mint a
film ...
- Nem befolyásolták a mostani
szemleletváltást bizonyos mértékben a középnemzedék
rendezői, akik a filmhez más területekről kerültek át, és magukkal hozták az "élet mélyéről"
jött emberek látásmódját?
- Egyetértek
önnel . ..
de
hadd említsem meg az én esetemet: annak idején nagyon erősen támadtak, mert az első filmem western volt, mondván,
hogy nincs jogom így beszélni a
nézőnek a polgárháborúról stb.
Az amerikaiak, akik a filrnböl
nagyon jó és komoly üzletet
csináltak, alaposan kitanulrnányozták, mi érdekli az embereket, és nem véletlenül használják már a film kezdeteitől a
western műfaját, mely nagyon
izletes és kellemes pirula egy
bizonyos eszme beadagolásához. A westernt megnézi a farmer és az egyetemista, az iskolás és a professzor - mindenki.
Ezért szerintem nem megvetendő dolog kihasználni ezt a lehetőséget, ha tartalommal töltjük
meg ...
- Mi volt a diplomamunkája?
- Az Egy csendes nap a háború

vegen c. film. Szergej Nyikonyenko és Natasa Ariribaszarova játszottak benne ... A filmezés számomra mindig életem
nehéz szakasza. Talán ez a legfontosabb, amiért élek. Noha
nem vagyok mindennel elégedett, de amit csináltam, azt
nem szégyellem. Nem mintha
meg lennék győződve, hogy
ezek jó filmek, de legszemélyesebb életem egy darabját jelentik, mivel minden fil me met
nyílt szívvel készítettem, s nem
gondoltam arra, hogyan fogadják majd, hogyan értékelik. Az
ember az ilyen filmet sohasem
szégyelli, még akkor se, ha valamiben tévedett is ... Egyetlen
filmet sem forgattam valaki
vagy valami miatt, hanem csak:
azért, mert viselni akartam érte
a felelősséget.
- Mi kapcsolja össze a három
ecúiigifilmjét?
- Noha
műfajilag
különbözöek, mindegyikben olyan eszme kifejezésére törekedtem,
amely engem rendkívül nyugtalanít. Hol keressük, hogyan találjuk meg, hogyan ragadjuk
meg a személyiség és azon világ
közötti harmóniát, amelyben
ez a személyiség él és cselekszik. Számomra - bármennyire
különbözőek is - egy dologról
szólnak ezek a fílmek: az
ember és a világ kapcsolatáról,
ennek fejlődéséről, a. körülöttünk levő világ alakulásáról, az
emberek kitartó törekvéséről a
harmónia felé, hogy egyetértésben éljenek egymás között és a
körülöttünk
változó világban.
Ez filmjeim fő gondolata.
- Úgy vélem, filmrendezésének
erős oldala a szinész vezetés. Mivel tudja olyan tökéletesen irányítani őket?
- Szeretettel. Ez nagyon fontos, a legfontosabb. Minden színész egészen sajátos, egyéni
megközelítést igényel. Minden
színész. És még egy nagyon
fontos, alapvető feltétel: a szí-

nésznek mindig azt kell éreznie, hogy ő a legfőbb, a legfontosabb ember a forgatáson. Az
is elengedhetetlen, hogy az alkotó kollektívában
"meghitten" érezze magát, megfelelő
figyelmességgel, gyöngéd gondoskodással vegyék körül. A
színésznek tudnia kell, hogy
kedvelik, éreznie kell, hogy szeretik, éreznie kell a szeretetet
és a figyelmességet, amellyel elhalmozzák. Ez számomraaz első parancsolat, amit feltétlenül
betartok. Csak ezután van jogunk a színésztó1 minden lehetségest és lehetetlent megkövetelnünk, mindent, amit magából nyújtani t~d.
- Ellene vagyok annak, hogy
a színészek rohanva érkezzenek
és távozzanak - színházi kötelezettségeik miatt. A színésznek ott kellene élnie, ahol a
filmet forgat ják, s a forgatás
egész ideje alatt a legszorosabb

Öszintén szólva, szörnyen vákontaktusban
lenni az összes
gyakozom a színészet után. Namunkatárssal. Csak az állangyon szívesen játszanék igazán
dóan kölcsönös kapcsolat és a
érdekes szerepeket.
Amikor
stáb társasági élete, a viták minrendezek, és látom, hőgy a szídenről és nemcsak a szerepről s
a filmről ; a könyvek olvasása, a . nész nem úgy játszik, ahogy kívántam, tökéletesen meg vakirándulások
a környékre, a
gyok győződve, hogy én jobteázások, a borozgatások ban elját szanám. De mihelyt
csak így jöhet létre olyan kedbemutatom,
rögtön
érzem,
vező alkotó atmoszféra, amelyhogy nem jobb. Mondani és beben minden a bízalom cseppmutatni, vagy tényleg eljátszani
jein alapul ...
- két különböző dolog.
- Amikor más rendezők film- Mi az a rendezői csúcs, amit
jeiben
szerepel szineszként,
el szeretne érni?
nem zavarja filmrendezői tudd- A kifejezés tökéletessége és
sa a más követelmények teljesíegyszerűsége.
E minőségek kitésében?
zárólagossága. A megnyilvánu- Zavar. Érthetően akadályoz,
lás teljes őszintesége. ,Hogy
de megpróbálom ,,kikapcsolní"
minden élettel teli legyen, úgy
rendezői agyamat, elnyomni samint
az Amarcord-ban vagy
ját látásomat,.hogy ne befolyáazokban a filmekben, ahol Jack
soljam a kollégát, ne zavarjam a
Nicholson amerikai sorsokat
koncepcióját. Mindig arra töelevenít meg . . .
rekszem, hogy maximális pontossággal azt fejezzem ki, amit
(Film a Doba, 1977/10.)
tőlem megkövetelnek :-.. .'

Az ausztrál film "konjunkturális"
Az ausztrál film számára az
1975-ös cannes-i fesztivál jelentette az .első nemzetközi sikert,
ahol versenyen kívül bemutatták Ken Hannam filmjét, A vasárnap messze van-t. 1977-ben
ugyanitt már 15 ausztrál filmet
vetítettek. A siker a többi fesztiválon sem maradt el, s az érdeklődés nem csappant a ftlmes
hétköznapok alatt sem; Peter
Weir, az eredetileg bulgár származású Ted Kotchef és Nicolas
Roeg alkotásait hosszú ideig vetítették telt házak előtt Nyugat-Európában és Észak-Amerikában egyaránt.
Ausztráliában a filmgyártás
terén 1972-ben mentek végbe a
szükséges változások. A liberálisok huszonhárom évig tartó
kormányzása után ekkor kerül
ugyanis a' Munkáspárt hatalom-

helyzete

ra; az új kormányzat intézkedései talán a kulturális élet területén érvényesültek a legjótékonyabban. (Jelenleg ismét a liberálisok vannak hatalmon.)
1970-ben létrejött az Ausztrál
Filmfejlesztési Testület, ami tulajdonképpen speciális banktevékenységet látott el; működésének négy éve alatt 54 fílm és
42 televíziós produkció létrehozatalát segítette elő. Ennek
az intézménynek a tevékenységét később az Ausztrál Filmbizottság és az Ausztrál Művészeti Tanács Film és Televíziós El:
nöksége vette át. Az előbbi az
egész estét betöltő filmek produkciós költségeinek egyharmadát kölcsönzi, az utóbbi pedig elsősorban a kisérleti és rövidfilmeket támogatja. Léteznek különbözö
félhivatalos

szervezetek is Ausztráliában,
amelyek bevallott célja a hazai
ftlmgyártás támogatása. Közöttük legjelentősebb a Dél-ausztráliai Film-társaság,
aminek
központja Adelaide-ben van.
Ennek a társaságnak a támogatásával készült az utóbbi évek
két legnagyobb sikerű ausztrál
filmje, a Piknik a Hanging
Rocknál (Peter Weir) és A vasárnap messze van (Ken Hannam). Úgy tűnik, hogya Társaság a nemzeti stílus kialakítását
szorgalmazó ausztrál filmgyártási irányzat központjává válhat. Ennek a művészi törekvésnek azonban egyelőre még szervezeti, szemléleti és kultúrtörténeti akadályai vannak.
Jan Dawson, az ausztrál viszonyokat igen jól ismerő angol
filmesztéta szerint az ausztrál
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fílrnkultüra kibontakozását a
kulturális tradíciók hiánya, az
Európától való távolság, a rendkívül heterogén összetételű lakosság ténye és egy importált,
illetőleg csak külsöségesen átvett kultúra hosszú ideig tartó
befolyása akadályozza. Az elkülönülés Ausztráliának nemcsak a világ többi részéhez való
viszonyát jellemzi, hanem az
egyes területi egységek, kulturális közösségek egymáshoz
való viszonyát is. Ausztrália hatalmas területű, de gyéren lakott ország. Ezek a valós nehézségek teremtettek alapot a
kulturális kishitűségnek. Az
ausztrálok saját művészeik alkotásait eleve más súlycsoportba tartozóknak tekintették,
mint angol és amerikai kollégáikét. A filmmel kapcsolatban
pedig még specialis nehézségek
is jelentkeztek. A legmeghatározóbb ezek közül az amerikai
filmek angol nyelvterületeken
általánosnak tekinthető monopol helyzete. Ez nemcsak a közönség igényeit determinálta,
de hosszú ideig a filmeseket is
puszta utánzásra késztette. Érdekes jelenség, hogy ma, az
ausztrál film nemzetközi és hazai konjunktúrája idején is még
nagyrészt brit és amerikai kezekben vanaz ausztrál forgalmazás, így az ötödik kontinens
rendezőinek sok esetben nagyobb harcot kell folytatniuk
filmjeik hazai forgalmazásáért,
mint azért, hogy alkotásaik
nemzetközi piacra kerülhessenek.
Ausztrália úgyszólván semmiféle filmes tradícióval nem
rendelkezik (bár töb b filmtörténész dicséri némafilmjeiket).
A ftlmipar kialakulását tulajdonképpen csak filmjeik váratlan kedvező hazai és nemzetközi fogadtatása indította eLEgy ausztrál film előállítása jelenleg 300-450 ezer dollárba
kerül, s hogy egy ftlmet üzleti-
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_leg sikeresnek tekintsenek, ahhoz 800 000-1 millió dollár
közötti összeget kell behoznia.
A nagy filmtársaságok számára
ezért a legbiztosabbnak tekintett út az amerikai fílmkonzervek felmelegítése, a gyorsan
megtérülő befektetések hajszolása, az egész világon egyformán piacképes áru sorozatgyártása.
Az ausztráliai ftlmgyártás jelenleg példa nélkül álló konjunkturális helyzetben van. A
konjunktúra hatására létesített,
nagyszerűen felszerelt filmfőiskola nagy számban bocsátja
ki a kitűnően felkészített szakembereket és művészeket, hazatértek a korábban külföldön
élt, nemzetközi rangot elért
művészek is (Bruce Beresford,
Philip Mora, Rod Taylor stb.),
a legnagyobb lendítő erő azonban az az őszintén lelkes, felfokozott várakozás, amivel a végre meghódított ausztrál közön- ség szinte minden hazai filmet
fogad. 1976-ban Peter Weir
Piknik a Hanging Rocknál című
filmiének népszerűsége elérte A

aipá-ét ; amelyet vele egy időben mutattak be, de nem sokkal maradt el mögötte a Caddie
(Donald Crombie) és Az ördög
játszótere (Fred Schepisi) sem.
A
legtudatosabb
ausztrál
rendezők célkitűzéseit egyik
fiatal filmművészük, Bert Deling fejtette ki. "Rengeteg
problémánk van, amivel egyelőre még nem tudunk mit kezdeni - az egyik ilyen a' szakma
mísztifíkálása . .. Azt hiszem,
minden film egyben politikai
állásfoglalás is. Olyan filmeket
akarok csinálni, amelyekben saját élményeimet dolgozhatom
fel; ausztrál filmeket akarok
csinálni ausztrál nézők számára, ausztrál filmes akarok lenni,
és ez szükségszerűen igényli,
hogy megszabadítsam magam
az idegen kultúra befolyásától.

Nagyon sokat ártottak ennek
az országnak a különféle üres
mítoszok, legfőként a britek
mítoszai, akiknek sikerült manipulálni kulturális életünket.
A manipuláció már az iskolában elkezdődik. Azután az ember minél jobban megtanulja a
filmet, minél többet jár mozikba, annál inkább "kimossák"
az agyát az amerikaiak. Amikor
végre csinálhatsz egy fílrnet,
szörnyűlködve érzed, hogy tulajdonképpen amerikai filmet
csinálsz ausztrál akcentussal."
Miben keresbetök az ausztrál film lelkes külföldí fogadtatásának okai? Filmjeik valamennyi méltatója egyetért abban, hogy - legalábbisegyelőre
- nem rendelkeznek kiemelkedő képességű, nagyformátumú
rendezőegyéniségekkel, a filmek nem képviselnek egységes
stílust. Feltűnő viszont rendezőik szakmai felkészültsége,
forgatókönyveik kidolgozottsága, amelyeket vezető íróik írnak, feszes, logikus cselekményvezetésseI. Filmjeilqe általában jellemző a metaforáktól és öncélú művészkedéstől
mentes, direkt fogalmazásmód.
Nincsenek amerikai vagy nyugat-európai értelemben vett
sztárjaik, a szinészialakitásokat
elsősorban a precíz -leginkább
az angol hagyományokhoz igazodó -, gondosan kidolgozott,
hiteles szerepformálás jellemzi.
A filmek érdekesen, ezoterizmustól mentesen számolnak be
egy távoli, sokak számára ismeretlen kontinens problémáiról.
Tempójuk lassú, hasonlóan az
egymástól nagy távolságokra,
sokszor elszigetelt magányban
élő emberek életritmusához, a
szabad természetben játszódnak, visszatérő motívumaik az
áthatolhatatlannak tűnő, sivár
ausztrál sivatagok, vagy éppen
a dús növényzetű őserdők, szavannák. Témáik, hőseik problé-

mái (magányosság, az egyéni
szabadság kérdése, az ember és
a természet viszonya, a túlzott
urbanizáció veszélyei, társkeresés stb.) jellegüknél fogva általános érdeklődésre tarthatnak
számot. Igaz, hogy rendkívül
nagy számban készítenek történelmi filmeket, ezek legjob bjaiban azonban kivétel nélkül
negtalalható a felsorolt általános problémák valamelyike, illetve sikerüket eleve biztosítja
cselekményességük és már emlitett forgatókönyvi erényeik.
A hetvenes évek legnagyobb
művészi sikert elért ausztrál
filmjei és a rendezők: Ijedt ébredés (Ted Kotcheff), Céltalanság (Nicolas Roeg) , Háborúk
között (Michael Thornhill), A
vasárnap messze van (Ken
Hannam), Piknik a Hanging
Rocknál (Peter Weír), Caddie
(Donald Crombie), Az ördög
játszótere
(Fred
Schepisi),
Morgan, a. veszett kutya (Philip Mora), A vétkesek (John
Duígan).
Érdekes módon éppen Ted
Kotcheff és Nicolas Roeg kettőjük közül egyik sem született ausztrál - készíti a külföldi néző számára legkarakterisztikusabb ausztrál fílmeket: érzékenyen ábrázolt ausztrál tájak, sajátos fények, nagy távolságok, az izoláció érzete, a magányosság :._ náluk jelentkeznek legjellegzetesebben. A Céltalanság hőse két testvér (egy
fiú és egy lány), akik apjuk halálát követően nekivágnak a sivatagnak. A történet időpont ja
gyakorlatilag meghatározhatatlan, de mint a hasonló jellegű

ausztrál filmek legtöbbje. kétségtelenül tartalmaz nosztalgikus vágyakozást az "elmúlt
idők" után.
Az Ijedt ébredés (NyugatEurópában "Távol mindentől"
címmel vetítették) egy eldugott
kisvárosban játszódik. Főhőse
egy tanár, aki környezetének
tompasága,
tájékozatlansága,
saját magányossága és a civilizációtól őt elválasztó nagy távolság miatt feladja ambícióit, és
hozzáidomul
környezetéhez.
Toboonda központja csupán az
iskolából, a fából épült vasútállomásból és egy ócska kocsrnából áll. Az emberi kapcsolatok a legelengedhetetlenebb
közlendékre szűkültek le, a lakosság egyetlen szórakozása az
autók fényszóróival megrémített
kenguruk
lemészárlása.
Donald Pleasence, Chips Rafferty és Jack Thompson játszszák a film főszerepeit, nagyon
szuggesztíven. Sokan ettől a
filmtől számítják az ausztrál
film reneszanszát.
A Caddie az ún. depressziós
években játszódik. A történet
idején
Ausztrália
nemrégen
nyerte el függetlenségér,' struktúrájában és életvitelében azonban még alapvetően a posztviktoriánus, tehát. tulajdonképpen kolonialista társadalmi normák uralkodtak. Crombie filmje ezt a kettősséget elemzi. A
Piknik .. , és Az (jrdög játszótere témája egyaránt a viktoriánus szűklátókörűség és frusztráció.
Ellentmondásos
visszhangokat váltott
ki Philip Mora
westernje, aMorgan,. a. veszett
kutya. Moranem az első rnű-

vész, akí feldolgozza a brit hatóságok áldozatának tekintett
lázadó, törvényen kívüli férfi
történetét, hiszen már 1911ben filmre vitte azt Alfred
Rolfe.
A
címszerepet
Dennis
Hopper alakítja, de a film a kivételesen nagyelőkészületek és
költségek, valamint Goeff Burton (néha öncélú) trükkjei ellenére sem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket.
Henri Safran francia származasu,
Párizsb an
született,
1955-től
él
Ausztráliáb an,
Filmje,A vihar fia forgatókönyvét Colin Thiele ausztrál író
nagysikeru
ifjúsági regénye
alapján Sonia Borg írta. A film
főhőse egy kisfiú (Greg Rowe
játssza), aki halász édesapjával
él kettesben egy elhagyatott
dél-ausztráliai tengerparton. A
film az akarat szabadságának
problémájával foglalkozik. Az
apa ugyanis csalódott a civilizált társadalomban, ezért menekül a tengerparti magányba,
és fiát még iskolába sem akarja
engedni. A fiú emberek közé
vágyik, és amikor lehetősége
nyílik, a városba megy tanulni.
A humanista rnondanivaló, az
ötletes, friss rendezés nem maradt hatástalan ezekben a gyerrnekfilm-ínséges időkben, a különböző fesztiválokon valóságos díjözönnel halmozták el.
Az ausztrál film első nagy
nemzetközi sikereit ezek a filmek aratták. Alkotóik, gyártóik - Ken Watts szerint - azt
remélik, hogy "a jövőben nem
kell többé állandóan azt bizonygatnunk, hogy egyáltalán
létezünk".

(Cinema Papers,Films and Filming. Sight and Sound, Canadian Film, Monthly Film Bulletin)
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3000 év aratása
Beszélgetés Hailé Gerima etióp rendezővel
Az elmúlt év második felében mutatták be Párizsban a szélesebb közönségnek Haile Gerimafiatal
etióp rendezőHáromezer év aratása eimű filmjét, amely az etiópiai parasztságévszázadok óta változatlan nyomorúságra ítélt e1etébe ad bepillantást játék[ilmes keretek között, de a dokumentumfilm
ábrdzoldsi eszközeivel A Positif cimű folyóirat "Miféle aratásról is van szó?" eimen adja közre a
rendezővel folytatott interjúját, amelyben Hailé Gerima a Harmadik Világ elkötelezett filmművészeinek figyelemre méltó alakjaként mutatkozik be.
- Saját szavai szerint filmje a
társadalmiosztályok harcát írja
le Etiópiában. ön az etióp társadalom melyik részéhez tartozik?
- Azt mondanám,
hogy az
etióp kispolgársághoz
tartozom, feltéve, hogy van ilyen,
Anyám egy háztartási iskolában tanít. Apám színpadi darabokat ír. Etiópia olasz lerohanása előtt kopt lelkész volt. Ezután csatlakozott a nemzeti ellenállási mozgalomhoz. A háború után tanító lett, de azzal
vádolták meg, hogy ö ztönzi a
diáklázongásokat, s így ismét
munka nélkül maradt. Akkor
elkezdett színházi műveket írJÚ, és létrehozott
egy vándorszíntársu atot, amely faluról falura járt. Írt darabokat az antiolonializmusról és Etiópiának
az olasz invázióval szembeni ellenállásáról. Mindig szembenállt országunk feudális struktúráival, de eltűrték darabjait, mivel ezek a múltról beszéltek.
Nem mindenki veszi észre ezeknek a darabo knak nemzeti és
nemzetközi jelentőségét. Apám
iránti tiszteletadásként vettem
bele a 3000 év aratásó-baazt a
dalt, amelyet ő komponált, és
amely Eitópíát rajzolja meg
annak a menyasszonynak a képében, akinek a ruhája 3000
éves.
- Hogyan jutott ki az Egyesűlt

Államokba?

.

- Már fiatalabb koromtól ismertem Amerikát a filmek révén. Az etióp mozikat elárasz-
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tották az amerikai és az olasz
filmek, etióp film nagyon kevés
készült. Aztán gyermekkoromban találkoztam fiatal amerikaiakkal, és ezek bátorítottak
arra, hogy az Egyesült Államokba menjek.
- Etiópiában színházzal foglalkoztam, én is írtam néhány
darabot. Arra vágytam, hogy jű
színész legyek, ezért határoztam el, hogy az Egyesült Államokba megyek színházat tanulni. 1967-ben érkeztem Chicagóba, itt két évet töltöttem.
Színpadi beszédre tanító tanáraim minden áron ki akarták
küszöbölní
idegenes kiejtésemet, és ez majdnem sikerült is
nekik. És itt kezdődtek a probIémáim. Etióp vagyok. Miért legyek arra kényszerítve, hogy
úgy beszéljek, mint egy amerikai?
l.

- Melyek voltak azok a dolgok, amelyek legelőször meghökkentették az Egyesült Allamokban?

- Ami engem legjobban meghökkentett,
az a rasszizmus.
Etiópiában a kaszt- vagy osztály-különbségek fontosabbak,
.mint az emberi bőr színének
árnyalatai. Apám az olaszok
idejében szembekerült a raszszizmussal, de én sohasem találkoztam ezzel a problémával.
- Az Egyesült Államokban
azt,aki feketebőrű, minden oldalról zaklatják. A feszültség
óriási és szakadatlan. Egy bizonyos kulturális sokk-hatás segített abban, hogy újból felfedez-

zem múltam értékeit, amelyekről Amerikában elfeledkeztem.
Újra megerősödtem magamban.
Hirtelen megértettem, hogy az
én apám egy nagy drámaíró.
- A 60-as évek négermozgalmai erősen befolyásoltak. Amikor lázadások törtek ki és tüzek gyullad tak a néger gettókban, elkezdtem kérdéseket feltenni
magamnak.
Olvastam
Malcolm X. írásait. Ezek szédületesek voltak! Elhatároztam
tehát, hogy mindent megkérdőjelezek, elmegyek Chicagóból
Kaliforniába, és ott szocíológiát, afrikai és afro-amerikai
történelmet tanulok. Találkeztam mílitáns amerikaiakkal és
etiópiaiakkal, és megpróbáltam
megérteni, miért mi, feketék
lettünk technikailag elmaradottak. Rájöttem, mennyi emberi
és anyagi erőforrás maradt rejtve előttünk azért, hogy Nyugat
eljuthasson a Holdra!

- HOQan történt a szinhdztól
afilmhez való dtpdrtoldsa?
- Számba vettem, hogy rnílyen
kevés a nekünk, feketéknek
írott szerep. Ez elkeserített, keresnem kellett tehát egy másik
kifejező eszközt. A film vonzotta érdeklődésemet,
mível
nagy közönséghez jut el, különösen Afrikában. Akarnerához
kapcsolódó technikai, művészi
és politikai lehetőségek gyorsan
meghódítottak.
A film szamomra egyfajta technikai csodát képviselt.

- Ön három szinművet irt angolul és négy filmet forgatott.

A 60-as évek négermozgalmai
tükröződtek az ábrdzolásra kiválasztott témákban?
- Minden témám a társadalmi
és politikai elnyomáshoz kapcsolódik, és egyetemes viszonylatokra is kiterjeszthető.
- Az egyik darabom, A főnök a rabszolgasághoz kapcsolódik, de szimbolikus konfliktusa 1800-tól napjainkig érvényes, és vonatkozik minden
négerre, akik különbözö
okokból az Egyesült Államokba jöttek. A főszereplő egy afrikai
törzsfő fia. Ketrecbe zárva szállitották őt Afrikából az Egyesült Államokba, és ebból a ketrecből veszi észre azokat a
konfliktusokat, amelyek szembeállitják az amerikai társadalommal. Amikor készülődnek,
hogy elvigyék őt New Orleansból New Yorkba, széttöri ketrecét, és újra szabad lesz,
pajzzsal és lándzsával felfegyverezve. Hadi táncot kezd járni és
(a hatvanas évek) néger militánsai veszik körül őt. Beszélgetnek és elkezdik felvilágosítani a
hallgatóságot.
Meglehetősen
robbanásveszélyes anyag! Két
vagy három díjat adtak nekem
ezért a darabért, de soha senki
nem vállalta a kockázatot,
hogyeljátszassa.
- Azok a filmek, ame yeket
a 3000 év aratása előtt csináltam, ugyanezeket a társadalmi
törekvéseket tükrözik. (Hour
Glass - A homokóra - 1971,
Child of Resistance - Az Ellenállás gyermeke - 1972, Bush
Mama, 1973)
- Térjünk vissza a 3000 év aratásá-hoz, miután ez az egyetlen
film, amelyet ismernek Franciaországban. Hogyan írná le?
- Azt mondanám, hogy ez a
film egy parasztcsaládról szól
az 1974-es Etiópiából. Bemutatja
mindennapi
életüket,
munkájukat, kizsákmányoltságukat a munkátlan földtulajdonos részéről. Ez a film az én

élményeimet
és érzelmeimet
tükrözi, és országunk fejletlenségének okait vizsgálja - hangsúlyozva az ellentétet a földet
csupán kapával művelő paraszt
és a ,jet"-ek között, amelyek
elhúznak a földeken dolgozók
feje fölött. De minden keménysége ellenére filmern a reménység filmje. Aparasztfiú
elszökik a faluból, és észreveszi,
hogy egy osztályhoz tartozik.
Csatlakozik a többi nincstelenhez. Ez a kollektív tudat egy új
nap hajnalát jelenti, és egy valószínű társadalmi forradalomét. A 3000 év aratása megvilágítja azokat a politikai eseményeket, amelyek jelenleg zajlanak Etiópiában. A ford ulat a
szocializmus felé és a ja vak újraelosztása
elkerülhetetlen
volt ... 3000 év után. A film a
katonák hatalomátvételével fejeződik be, miután lefoglalták a
termést
a tulajdonos halála
után.
- Hogyan vélekedik a jelenlegi
etiópiai politikai helyzetről ?
- Nem tudok erről véleményt
alko ni magamnak, mert hiányoznak számomra a pontos
adatok. Azt gondolom azonban, hogy Etiópia a szocializmus felé orientálódik,
mint
ahogy a Harmadik Világ legtöbb országa is. A szocía izmus
kedvezni fog a gazdasági és társadalmi fejlődésnek.
- Filmje elsősorban Etiápiának
szól, s .csak ezután avilágilak.
Hogyan reagáltak rá Nyugaton?
- Megbírá ták, amikor New
Yorkban bemutatták. Az emberekne
azonban erőfeszítést
kellene tenniök arra, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, ami nekik idegen a filmben, bárrnenynyire hozzászoktak is a gyorsabb filmritmushoz. Én nem
önkényesen
döntöttem
úgy,
hogy ilyen hosszú és lassú fílmet csinálok. Ez a film az etióp
valósághoz igazodik, Etiópia

társadalmi-gazdasági összefüggéseihez ... Egy amerikai filmben a montázs alakulhat úgy,
hogy látunk valakit a liftbe beszállni, majd utána ugyanezt a
személyt a tizedik emeleten.
Etiópia számára az ilyen filmritmus nem megfelelő.
- Európában toleránsabb az
a közönség, amelyik nem kommersz filmeket látogat. Az
európaiak értékelik a Harmadik
Világ filmjeit, bár néha az egzotizmus az 9 szemük elől is eltakarja a filmek üzenetét. Legnagyobb sajnálatomra honfitársaim még nem látták filmemet
Etiópiában.
- Milyem körülmények között
forgatta a 3000 év aratásá-t?
- Alá kellett vetnem magam a
parancsoló gazdasági és politikai körülményeknek.
Csupán
mintegy százezer frank nagyságú költségvetéssel rendelkeztem, s ez nagyon kevés az
Egyesült Államokban. Barátokból álló stábot toboroztam a
forgatáshoz. A Harmadik Világ
filmművészetének elvi a apjain
jött létre köztünkaz együttműködés és a jó egyetértés ideológiai tekintetben. Aztán alkalmazkodnom kellett Etiópia politikai realitásaihoz is. 1974ben volt a katonai hatalomátvétel, és ha én két héttel később
érkeztem volna, talán semmit
sem tudtam volna forgatni. A
forgatás 15 napig tartott, a vágás pedig egy évig. A stáb induláskor öt személyből állt, a szinészeket a helyszínen toboroztuk. Összesen mintegy 20 személy vett részt a film forgatásaban.
- Egyesek biraliák a földbirtokos karikaturisztikus ábrázolását, és úgy vélekednek, hogy itt
elhomályosodott filmjének realizmusa. Mi a véleménye erről a
megfigyelesrdl?
- A karikatúrák fontos helyet
foglalnak el az irodalomban;
minden a karikatúrák jellegétől
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függ és attól az összefüggéstól,
amelybe azok be vannak illesztve. A néger embert karikírozták a nyugatiak. Olyanféle szerepet kellett betöltenie például,
hogy hozzon egy pohár narancslevet a fehér úrnak. A narancslé után eltűnt a színpadról. Senki nem ábrázolta őket
mint emberi
lényeket.
Mi
"alul-fejlett"
személyek
vagyunk.
- Nekem választanom kellett. Etiópia olyan ország, ahol
a földbirtokos - uralkodó. Én a
parasztokkal azonosultam
és
mint ők, én sem illek bele a
földbírtokos házába. A paraszti
osztályról csinálva filmet, szándékosan elhanyagoltam a földbirtokos
életének
elmélyült
elemzését. Ezzel esztétikai és
politikai döntést hoztam.
- A 3000 év aratása egészen
másféle film lenne a dalok és a
nyugtalanító muzsika nélkül A
hang integráns részét alkotja a
filmnek. Mit jelent a férfihang
egyhangú kísérete, ami az első
képekkel párhuzamosan hallható?

- Ez egy fiatal ember hangja.
Tatán a film szerzőj éé. Akkor
hallhatunk ilyen hangot, amikor újból átgondoljuk a múltunkat, hogy reménységgel nézhessünk szembe a jövendővel.
Ez a múlt fájdalmas felidézése.
Ez a hang egy kicsit ahhoz hasonlít, amikor a keselyűk felfalják zsákmányukat. Itt Etiópia a
keselyűk zsákmánya.
- Miért vegyiti az álom képeit
a valóság képeivel ?
- Mert az elnyomottak
az
álom révén szöknek ki a valóságból. Nem hiába írom le az
álmokat és a fantazmagóriákat.
Ezek azoknak a körülményeknek a következményei,
amelyek között élünk. Sok elnyomott csak álmai révén képes kifejezni magát.
- Legutóbbi filmjének
sikere
után milyen tervei vannak a jövendőre?
- Nem akarom egyik filmet a
másik u tán forgatni. Szeretek
gondolkodási időt adni magamnak, hogy megvitathassam filmjeimet az emberekkel. SzereI

tem a kritikát, mert segít előrelépnem és korrigálni magamat.
- Jelenleg a Howard néger
egyetemen tanítok, és örömmel
veszek részt a jövendő filmművészek és filmkritikusok képzésében. Remélem, hogy nem err
gedik tőrbe csalni magukat
Hollywoodtól, és emlékezetükben tartják a Harmadik Világ
realitásait. Azt akarom, hogy
mentálisan felszabadítsák magukat, hogy tanulmányozzák
Afrikát, például kimeríthetetlen téma-lehetőségeit, amelyeket filmre vihetnek.
- Mint független filmrnűvész, én nem azért csinálok filmet, hogy pénzt gyűjtsek, hanem hogy eszméket közvetítsek. Barátaim anyagi támogatást nyújtanak és pénzt kölcsönöznek néha, de általában magam biztosítom filmjeim költségeit saját munkámmal. Akkor
csinálok filmet, amikor megvannak hozzá az anyagi eszközeim, és van mondanivalóm.
[Positif, 197Z október)

"A legnagyobb siker a mozi feltalálása óta"
George Lucasfantasztikus filmie.. A csillagok háborúja váratlan és példdtlan sikerrel folytatja hódító
útját Amerika és Nyugat-Európa mozinézői között, s ez a jelenség még a tartózkodóbb filmbarátokat
és a szkeptikusabb kritikusakat is elgondolkodtatja. Érdekes és jellemző a Stem c. nyugatnémet
folyóirat kétértelmű reagálása a film diadalútiára: Egyfelől tizenkét egészoldalas képet közöl a filmből
(egy-egy ironikus felirattal megcsipkedve a jeleneteket - vagy hangulatot keltve hozzájuk? ), másfelől
fagyar tárgyilagossággal megírt cikkben teszi helyére a műfajt, és számol be a siker és a reklám
egymást fokozó, kibogozhatatlan kapcsolatáról
Az év leglátványosabb filmje mondja a cikk - amerikai film,
A csillagok háborúja hangzatos
címet viseli, és legfőbb nevezetessége, hogy a televízió korszakában a mozi iránt ébreszt
szenvedélyt
A 29 éves Linda Whltten,
San-Franciscé-i
telefonkezelő
például már 41-szer látta, kívülről tudja a párbeszédeket és
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"az elvonókúra tüneteit észleli
magán, ha két-három napig
nem láthatja a filmet". Barátnője, a 26 éves Bonita Frank
39-szer nézte meg 1977 májusa
óta. Olasz, francia és angol rajongói a fílmnek karácsony óta
lassan egy tucatszor. A német
rekordot - a galaktikai hadszíntér négyszeri megtekintésével - Barbara Larcher, a Stem

divatszerkesztője
tartja,
aki
New York-ban, Párizsban, Londonban és Milánóban látta A
csillagok hdborújd-t: Feltehetően nem sokáig, február l O-én
ugyanis a reklámágyúk ellenállhatatlan össztüze után százszoros erővel tör majd ki A csillagok háborúja a német mozik
vásznain is.
Az amerikai George Lucas ki-

lenc és fél millió dolláros kozmikusmeséje már most minden
idők legsikeresebb filmiének
számít a mozi feltalálása óta. A
kölcsöndíjakból csupán amerikai-kanadai viszonylatban 127
míllíö dollár folyt be, s ezzel
túlszárnyalta A cápa (121 millió), A keresztapa I-II (85 rnillió), és Az ördögűzö (82 rnillió)
bevételét, ráadásul a technikai
tökéletesség, a nosztalgia és a
naivitás rafinált keverékével a
filmnek sikerül a kritikusokat
is megnyernie.
Egy elképzelhetetlenül fantasztikus világ meghökkentő viszonyai között - és ebben a
mozi-univerzumban a mi jó
öreg Földünk egyáltalában nem
látható - egy Grimm-mesejátszódik: egy jó hercegnőt - aki
szövetségbenáll a jó lázadókkal
- elrabol a kozmikus hatalmú
császári birodalom küldötte, a
sötétség lovagja. Az ok: a hercegnö szövetségesei megszerezték egy császári szuper-erőd
terveit. Leía Organa, a meggyötört hercegnő egy interstelláris
segélykiáltást hallat,
amit
Inke, ez az új Vasszívű herceg
meghall, kiszabadítja a hercegnőt, sőt beleszeret. A végső intergalaktikai összecsapásban űrflották és császári szörny-lények hadakoznak.
A konfliktus egyszeru tehát,
dehát mégiscsak más, ha "egy
programezerűen jelentéktelen
cselekmény" (a zürichi We1twoche cikkének szavaival)
Texasban és lóháton lépeget
előre, vagy ha űrhajókban, tejútról tejútra, ismeretlen bolygökon,
komputer-segédlettel
bontakozik ki. Hova rejtette a
lázadó hercegnő a terveket?
~y R2- D2 nevű, porszívó
nagyságú robotba, s ezt a robotot társával, a e3-PO-val
együtt a Tatooine nevű bolygón helyezték el. Ezen a bolygén óriásállatok (bantha-k) élnek, meg a jawák törzséből

Kenobi valami kétes világvallást
képvisel rendületlenül, amelynek jelszava: "az Erő legyen
veled". (Ami az Egyesült Államokban jelenleg divatos trikóíng-felirat.) Irracionális elengedettségről van szó? Luke, a
hős láthatólag ettől az Erőtől
vezérelve kapcsolja ki célkomputerét az ellenségeserődre irányuló, döntő rakéta-kílövéskor,
sőt még a szemét is becsukja
közben. Hogy így is talál, egy
pillanatig sem kétséges. A ráérzés győzelme a gondolkodás
felett?
De hiszen bizonyára üzletről
van szó mindebben. George
Lucas ugyanis mindig arra vágyott, hogy valahogyan - ideológiával vagy intelligenciával rregéljen a moziból. Első játékfIlmje, aTHX 1138 című sci-fi
opera jó kritikákat eredményezett az egykori szociológiaszakos egyetemi hallgatónak,
de pénzt alig. Még rosszabbul
ütött ki számára teenager-fílmje, az American
Grafitti
(1973). A sok nosztalgiával és
rock and roll-lal megtűzdelt,
750 ezer dollár költséggel készült film az Universalkölcsönző vállalatnak mintegy 47 míllió mammutprofitot hozott. A
rendező pedig, akit 20 ezer dollárral elégítettek ki, a forgatás
végeztével adósságait számolhatta. Ezért határozta el Lucas,
hogy leközelebb majd mindezt
jobban csinálja.
"Egy belső hang azt súgta
nekem - mondja most Lucas
-, hogy gyermekfílmet kell csinálnom." Ö, amikor gyermek
volt, képzeletét westernfílmeken tornáztathatta. Időközben
diadalá-ból.
azonban Hollywoodban váltoA közönséget frappírozó szi- zás történt: alig csináltak már
tuációk kitalálásában és újrate- westernfilmeket. "Vajon a mai
remtésében szinte gátlástalan, tíz-tizenkét éves gyerekek nem
hőseit ideológiai támasztékok- szenvednek nagyobb fantáziakal is ellátja, s eközben még a hiányban, mint a teenagerek,
fasizmus gyanújába is beleke- akiknek az American Grafitti-t
veri magát. A bajvívó Obi-van lszántam?" - tette fel a kér-

való gyáva pigmeusok, meg a
csúszó-mászók nemzetségéhez
tartozó, fegyverfogható harcosok, de szerencsére néhány
rregszokott külsejű ember is.
Például Luke, a Vasszívű Herreg, aki az elrabolt hercegnőt
egy holegramm-képen látja,
amikor az segítségért kiált. Aztán Obi-van Kenobi, ez a régivágású rebellis ..tábornok, aki
bámulatosan tud vívni lézersugár tőrével, s akit Alec Guíness
angol színész alakít 2,250/0-0s
nyereségrészesedésfejében.
George Lucas rendező és forgatókönyvíró, ez akifejezetten
cornic- és sci-fi-szerző egyenesen zseniális a különleges ötletek kitalálásban. Kínosan ügyel
azonban arra, nehogy a néző
fantáziáját túlzott követelmények elé állítsa. Még a legjelentéktelenebb mesefigura is földi,
emberi módon viselkedik A
csillagok háborújá-ban. A nosztalgia és az irónia jegyében
csaknem valamennyi ismert
hollywoodi fllmműfajból merít
a rendező: egy-egy tízperces jelenetsorra Tarzan-, kalóz- és
westemfilm-mozzanatokat ötvöz egybe, ami pedig a technikai látványosságokat illeti,
Stanley Kubrick Ür-odisszedjá-n is túltesz (365 komputerizált geggel- 35-tel szemben), a
végső összecsapás tíz perce
mégis a második világháborús
légicsatás filmekre emlékeztet.
Befejezésül - miután a csata
eldőlt - Lucas még ki is kacsint a nézőtérre: a győztes ünnepléseként egy ízetlen, de sajnos hatásos ünnepélyes pillanatot iktat be Leni Ríefenstahl
pártnap-filrrli éből, Az akarat
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dést Lucas, és megírta A csillagok háborúja első, nyers fogalmazványát. "Tudományos előmunkálatai ellenére" az Universal és az United Artist a vázlattal nem foglalkozott, viszont
a Centfox, amely katasztrofális
mérleghiánnyal küszködve az
outsiderek
prőbálkozésait
is
kénytelen volt számításba 'venni, ráharapott. Lucas négy forgatókönyv-változatot írt, a forgatáshoz kapott 900 embert,
de csak 7 millió dollárt.
A film nagy részét angol stúdiókban és a tunéziai Tozeur
oázison forgatta a rendező .,kedvetlenül és sok fáradsággal, s csupán akkor vidámabban, amikor mindössze egy robot játszott' (bár a bonyolult
mechanizmust míndig egy színész kezelte, az R2-D2-ben
egy 11O cm magas törpe)".
Hollywoodban ~'tán naponta
16 órát töltött a vagöszobaban.
Az utolsó tíz percen nyolc hétig dolgozott, felesége, a kitűnő
vágónő segítségével, s a kész képek alá 2000 hangeffektust kevert (a szokásos 200-zal szemben).
A kishitű Centfox-vezetés
eleinte úgyszólván nem vette
észre, hogy A csillagok háborújá-val Lucas egy új filmműfajt
kreált - valahol a roorev sci-fi
és a tetszetős szórakoztató kalandfilm között - aztán az egymást követő prerníerek után elgondolkozhattak
a dolgon: a

A rovat recenzióit
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készítették:

vetítések után a nézők minden
korosztályából
akadtak olyanok, akik nyomban még egyszer látni akarták a filmet. A
sikerre a tőzsde is reagált. A
Centfox-részvények - amelyek
már tíz dollár alá estek - a
világűr-üzlet hatására 26 ponttal emelkedtek. A könyvkiadás
is éber volt: Lucas már jóval a
film bemutatása előtt eladta
utópiájának kiadási jogát egy
képregény-feldolgozásra
vonatkozólag, 50 ezer dollárért.
A Ballantine Books cég most
több mint három millió zsebkönyvet hozott forgalomba. A
második millióhoz közeledik
azoknak a hanglemezeknek a
példányszáma,
arrelyeken
a
Londoni Szimfonikusok játszszák a film eredeti zenéjét; a
főbb motívumok lemezre vett
válogatásából is elkelt már közel fél millió példány.
Statisztikailag ki nem mutatható mértékben szaporodnak a
kűlönböző mellékes forrásokból eredő bevételek: a poszterekből, a minatűr robotokból,
jelvényekből, Wooki-maszkokból, naptárakból, magazinokból, rágógumikból, festőkészletekből, türelemjátokokból
és
terrnoszpalackokból,
amelyek
állítólag képesek közvetíteni
valamit a világűr borzongató
hűvösségéből.
"A mai moziközönség azt
akarja, hogy lenyűgözze
a
film" - írta a Newsweek círnű

amerikai magazin, és ezzel komor prognózist ad a művészi
filmgyártás jövője számára. Egy
irányzat
már
megszületett.
Azok a filmek, amelyeknek a
hatásosság a legfeltűnőbb vonásuk, valójában a comic strip
műfajában készülnek: nézőiket
megkímélik a gondolkodástól.
Azzal, hogy elcsábítják a televízió elöl a mozit már évek óta
elkerülő nézőket, tömegeket
vonzanak a moziba. Az új
rnozi-bűvölet következményeit
már az USA határain túl, Németországban
is érezhetik a
filmgyértök. Ha valaki például
nagy bátran akár három millió
márkát áldoz egy igényes szórakoztató filmre, tapasztalni fogja, hogy a közönség - melyet
elkényeztettek a tízszer költségesebb kiállítású hollywoodi termékek - nem törődve az itthoni áldozatokkal, továbbra is
importfilmeken
szórakozik.
Ezek már bőségben állnak rendelkezésre.
George Lucas nem épít az új
irányzatra.
Bár szeretné, ha
több folytatása lenne A csillagok háborújá-nak, s bizonyára
mint producer is fog ezért fáradozni. De szándékában áll nagy
kasszasikerek nélküli, kísérleti
filmeket is rendezni, mivel hiszi, hogya
filmben "vannak
még olyan ,világok', amelyeket
eddig még senki sem fedezett
fel".
(Stem, 1978. február 2.)

Ágh András, Antal István, Sallay Gergely
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